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ANALISIS  KEMAMPUAN  GURU  MELAKSANAKAN  DELAPAN  

KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR DALAM PEMBELAJARAN 

  MATEMATIKA DI SMA NEGERI SE-KECAMATAN NARMADA 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Nurul Huda 

(NIM E1R014041) 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kemampuan guru melasanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri Se-

Kecamatan Narmada tahun pelajaran 2018/2019, 2) mengetahui hubungan antar 

kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar dalam 

pembelajaran matematika di SMA Negeri Se-Kecamatan Narmada tahun pelajaran 

2018/2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh guru matematika di SMA Negeri Se-Kecamatan Narmada yang 

berjumlah 8 guru dengan sampel penelitian seluruh populasi. Pengambilan data 

dalam penelitian ini dilakukan melalui obervasi dan wawancara. Analisis data hasil 

penelitian menggunakan teknik statsitik deskriptif dan teknik statistik korelasi 

Spearman Rank. Dari hasil penelitian dan analisis data diperoleh bahwa: 1) 

kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar termasuk 

dalam kategori baik dengan rata-rata skor yaitu 51.375, 2) kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan dasar mengajar yang memiliki hubungan yang sangat 

kuat dengan kemampuan guru melaksanakan delapan ketermpilan dasar mengajar 

secara keseluruhan adalah kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan 

dengan nilai koefisien korelasi 0.8493. 

 

 
Kata Kunci: keterampilan dasar mengajar. 
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THE ANLYSIS OF TEACHER’S ABILITY TO IMPLEMENT THE EIGHT 

BASIC SKILL IN TEACHING MATH AT SENIOR HIGH SCHOOL IN 

NARMADA DISTRICT ACADEMIC YEAR 2018/2019. 

 

Nurul Huda 

(NIM E1R014041) 
 

ABSTRACT 

The study aims to: 1) know the teacher’s ability to implement the eight basic teaching 

skills in math lesson at Senior High School in Narmada district academic year 

2018/2019, and 2) know the corelation in the teacher’s ability in implementing the 

eight basic teaching skill in math at Senior High School in Narmada district academic 

year 2018/2019. The type of research is descriptive quantitative.  The population of 

this research is all senior High School math teachers in Narmada district which 

number 8 teachers with sample of this research all of that population.The data 

collection techniques used in the research are observation and interview. The analysis 

of the data used statistic descriptive and statistic correlation Spearman Rank 

technique. From the research and data analysis result, it was found that: 1) the ability 

of the teacher in implementing the eight basic teaching skill is in the good category 

with the average score was 51.375, 2) the ability of the teacher in implementing the 

basic teaching skill that having very strong correlation with the ability of the teacher 

in implementing the eight basic teaching skill was  the ability to explain with the 

value of coefficient correlation 0.8493. 

Key Word: Teaching basic skill 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang  No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang  No. 20 

tahun 2003 Pasal 3 yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab.  

Surya (2014:192) mengatakan bahwa dalam keseluruhan proses 

pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah, guru memegang peranan paling 

sentral. Perilaku guru dalam proses pendidikan akan memberikan pengaruh yang 

kuat bagi pembinaan perilaku dan kepribadian siswa. Rusman (2017:170) 

mengatakan bahwa guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam 

pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan dalam proses 
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pembelajaran, dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan. 

Berkenaan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, pemerintah melalui 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum. Pada Lampiran IV berisi tentang Pedoman Umum 

Kegiatan Pembelajaran yang harus dilakukan guru dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013. Pembelajaran langsung dalam kurikulum 2013 menerapkan 

lima pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan (Rusman, 2017:13). Dalam 

kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan 

peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, 

mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 

pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. Dalam kegiatan 

mengamati, guru juga memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik 

untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak atau dibaca . Guru perlu 

membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. Tindak lanjut 

dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, peserta didik dapat membaca buku yang 

lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti. Informasi 

yang diperoleh melalui kegiatan mengumpulkan informasi menjadi dasar bagi 
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kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan 

satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 

informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. 

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil 

tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta 

didik atau kelompok peserta didik tersebut (Rusman, 2017:22). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sebagaimana pendapat Rusman 

(2017:170) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran merupakan suatu proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal 

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, 

dimana dalam proses tersebut terkandung multi peran dari guru. 

Seorang guru dituntut memiliki kinerja yang baik dengan didukung 

kompetensi yang menunjang keprofesiannya agar dapat melaksanakan perannya 

dengan baik (Susanto, 2016:124). Kompetensi guru merupakan kemampuan 

seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung 

jawab dan layak (Rusman, 2017:157).  Salah satu kompetensi dasar yang harus 

dimiliki oleh seorang guru adalah mempunyai keterampilan dasar mengajar, 

sebab tanpa adanya keterampilan dasar mengajar pada seorang guru, maka akan 

sulit untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang maksimal (Mukhtar dan Hully, 

2012: 21). 
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Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Rusman, 2017:129). Hasil 

belajar itu dapat terlihat dari terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, 

termasuk juga perbaikan perilaku. Guru harus dapat mengamati terjadinya 

perubahan tingkah laku tersebut setelah dilakukan penilaian. Tolak ukur 

keberhasilan siswa biasanya berupa nilai yang diperolehnya. Nilai itu diperoleh 

setelah siswa melakukan proses belajar dalam jangka waktu tertentu dan 

selanjutnya mengikuti tes akhir (Rusman, 2017:130). Salah satu bentuk tes akhir 

yang diikuti oleh siswa adalah Ujian Nasional. Di bawah ini ditunjukkan nilai 

rata-rata UNBK siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Narmada dan SMA Negeri 2 

Narmada: 

Tabel 1. 1 Nilai Rata-rata UNBK Siswa di SMA Negeri Se-Kecamatan Narmada 

Sekolah 
Nilai Rata-Rata 

BIN ING MAT PLH 

SMA Negeri 1 Narmada 67.7 50.9 33.6 47.9 

SMA Negeri 2 Narmada 61.8 42.2 23.9 36 

Sumber: Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional SMA 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata UNBK untuk mata 

pelajaran Matematika paling rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan mata pelajaran pilihan seperti Astronomi, 

Fisika, Kimia, dan Biologi.  

Rendahnya nilai rata-rata UNBK mata pelajaran Matematika dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemampuan guru 
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melaksankan keterampilan dasar mengajar. Hal ini sebagaimana pendapat 

Mukhtar dan Hully (2012: 21) yang telah diuraikan sebelumnya yang mengatakan 

bahwa tanpa adanya keterampilan dasar mengajar pada seorang guru, maka akan 

sulit untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang maksimal. 

Makarao (2009:11) mengatakan bahwa keterampilan dasar adalah 

keterampilan minimal yang harus dimilki setiap individu yang berprofesi sebagai 

pengajar, keterampilan dasar mengajar (teaching skills) pada dasarnya berupa 

bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh 

seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas mengajarnya 

secara terencana dan profesional. Mukminan (2013:208) mengungkapkan bahwa 

keterampilan dasar mengajar sangat penting dimiliki oleh seorang pengajar sebab 

pengajar memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu 

pengajar harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Hamdayama (2016:13) 

mengatakan bahwa seorang guru setidaknya perlu memiliki delapan keterampilan 

dasar mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya dasar dan lanjut, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.   

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMA Negeri 1 Narmada, 

peneliti menemukan beberapa hal yang cenderung dilakukan oleh guru dalam 

mengajar, misalnya pada saat membuka pembelajaran hal yang sering dilakukan 



6 
  

 
 

guru ialah menenangkan kelas, mengisi daftar hadir, meminta atau menyuruh 

peserta didik menyiapkan alat-alat pelajaran, kemudian guru langsung saja masuk 

pada inti kegiatan pembelajaran. Guru sering memulai kegiatan pembelajaran 

dengan berkata “anak-anak hari ini bapak/ibu guru akan menerangkan”, dan 

setelah bel berbunyi (pembelajaran usai) kemudian bapak/ibu guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran dengan berkata “anak-anak waktunya sudah habis kita 

akhiri sampai disini dahulu, dan akan kita lanjutkan minggu depan”. Selain iu, 

interaksi pembelajaran berlangsung hampir tanpa variasi, selalu dalam pola guru 

menjelaskan, peserta didik mendengarkan dan mencatat bila perlu.  

Berdasarkan hasil wawancara yang  dilaksanakan pada hari Selasa, 28 

November terhadap salah satu guru dari SMA Negeri 1 Narmada diperoleh 

informasi bahwa guru tersebut tidak mengetahui delapan keterampilan dasar 

dalam mengajar, namun tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti 

membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, dan mengelola kelas yang dalam 

pelaksanaanya seharusnya menerapkan delapan keterampilan dasar mengajar 

(kutipan wawancara terlampir dalam Lampiran 1). Peneliti juga melakukan 

wawancara terhadap dua guru matematika di SMA Negeri 2 Narmada pada 

tanggal 8 Mei 2018. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua guru tersebut 

juga tidak mengetahui delapan keterampilan dasar mengajar. Hal ini ditunjukkan 

dengan ungkapan guru yaitu “yang mana saja delapan keterampilan dasar 

mengajar itu?”  Berdasarkan hasil wawancara tersebut hal yang ingin diketahui 
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adalah kemampuan guru dalam mengajar  tanpa dibekali pengetahuan tentang 

delapan keterampilan dasar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara tersebut maka penting 

untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Guru 

Melaksanakan Delapan Keterampilan Dasar Mengajar dalam Pembelajaran 

Matematika di SMA Negeri Se-Kecamatan Narmada Tahun Pelajaran 

2018/2019.” 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah  

1. Bagaimanakah kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri Se-Kecamatan 

Narmada tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimanakah hubungan antar kemampuan guru melaksanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri 

Se-Kecamatan Narmada tahun pelajaran 2018/2019? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri Se-Kecamatan 

Narmada tahun pelajaran 2018/2019. 
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2. Mengetahui hubungan antar kemampuan guru melaksanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri 

Se-Kecamatan Narmada tahun pelajaran 2018/2019. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis : Penelitian tentang kemampuan guru melaksanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar ini diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan keilmuan dan perbaikan pembelajaran . 

2. Manfaat praktis : 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan guru. Adapun 

manfaatnya antara lain: 

a. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman secara langsung dalam 

menganalisis kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar sehingga dapat mengetahui berbagai gaya mengajar guru yang 

dapat dijadikan bekal ilmu untuk mengajar kedepannya serta hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru 

agar lebih memperhatikan kemampuan mengajarnya dan menerapkan 

delapan keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran matematika pada tingkat sekolah.  
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I.5 Definisi Operasional 

1. Analisis yaitu suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan 

mengidentifikasi hubungan yang ada di dalamnya, yang bertujuan untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya dan membedakan sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu. 

2. Kemampuan (ability) adalah kesanggupan, kecakapan, pengetahuan, keahlian, 

atau kepandaian yang dapat dinyatakan melalui pengukuran-pengukuran 

tertentu.  

3. Keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan 

secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (basic 

ability) atau kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas 

yang merupakan pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang 

didapat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pengertian Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:43) analisis 

merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dsb). Selain itu, Facione (2015:9) mendefinisikan analisis sebagai 

kegiatan mengidentifikasi hubungan inferensial diantara pernyataan, 

pertanyaan, konsep, deskripsi, atau bentuk lain dari representasi yang 

dimaksudkan untuk mengungkapkan keyakinan, penilaian, pengalaman, 

alasan, informasi atau opini. Kemudian, menurut Wiradi dalam Kurniawan 

(2015:1), analisis merupakan suatu aktivitas yang memuat kegiatan memilah, 

mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya. Dari ketiga 

pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian analisis yaitu suatu 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan mengidentifikasi hubungan 

yang ada di dalamnya, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya dan membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

menurut kriteria tertentu. 
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2.1.2 Pengertian Guru 

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 

1 Ayat 1, menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maryam Rudyanto 

mendefinisikan guru sebagai orang yang membantu peserta didik untuk 

mencapai tujuan yang hendak dicapai (Arbangi, Dakir, dan Umiarso, 

2016:148). Selain itu Wiyani (2015:28) mengatakan bahwa guru dapat 

diartikan sebagai orang dewasa yang bekerja sebagai pendidik dan pengajar 

bagi peserta didik di sekolah agar peserta didik dapat menjadi sosok yang 

berkarakter, berilmu pengetahuan, serta terampil mengaplikasikan ilmu 

pengetahuannya. 

 

2.1.3 Peran Guru dalam Proses Pembelajaran 

Peran (role) guru merupakan keseluruhan perilaku yang harus 

dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Guru mempunyai 

peranan yang luas, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di masyarakat. 

Di sekolah guru berperan sebagai perancang  pengajaran, pengelola 

pengajaran, penilai hasil pembelajaran, pengarah pembelajaran, dan sebagai 

pembimbing siswa (Surya, 2014:192). 
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Rusman (2017:174) mengemukakan empat peran guru yang paling 

dominan, yaitu sebagai berikut. 

1. Guru sebagai demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar, 

guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang 

akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkannya dalam arti 

meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena 

akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

(Hamdayama, 2016:9). Sebagai demonstrator, guru diharapkan terampil 

merumuskan tujuan pembelajaran, memahami kurikulum, terampil 

menyampaikan informasi di kelas, memotivasi siswa, dan terampil 

mengajar (Trianto dan Tutik, 2006:29). 

2. Guru sebagai pengelola kelas 

Sebagai pengelola kelas, secara ideal guru dapat menciptakan 

kondisi yang kondusif yaitu suatu keadaan yang memungkinkan siswa 

belajar secara maksimal (Trianto dan Tutik, 2006:29). Dalam peranannya 

sebagai pengelola kelas (learning managers), guru hendaknya mampu 

melakukan penanganan pada kelas, karena kelas merupakan lingkungan 

yang perlu diorganisasi. Tujuan umum mengelola kelas ialah 

menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk berbagai kegiatan 

pembelajaran agar mencapai hasil yang maksimal. Adapun tujuan 

khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam 
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menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan (Rusman, 2017:174). 

3. Guru sebagai mediator dan fasilitator belajar 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media 

pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses 

belajar mengajar (Hamdayama, 2016:11). 

Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media 

pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan 

menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Memilih dan 

menggunakan media pendidikan harus sesuai dengan tujuan, materi, 

metode, evaluasi, dan kemampuan guru serta minat dan kemampuan siswa 

(Rusman, 2017:175). 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber 

belajar yang kiranya berguna, serta menunjang pencapaian tujuan dan 

proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah 

ataupun surat kabar (Hamdayama, 2016:11). 

4. Guru sebagai evaluator 

Dalam dunia pendidikan, setiap jenis pendidikan atau bentuk-

bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode 

pendidikan akan diadakan evaluasi. Artinya, pada waktu-waktu tertentu 
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selama satu periode pendidikan tadi, orang selalu mengadakan penilaian 

terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh 

pendidik. Penilaian perlu dilakukan karena dengan penilaian, guru dapat 

mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap 

pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar (Hamdayama, 

2016:11). 

Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar siswa, guru 

hendaknya secara terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai 

siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini 

merupakan umpan balik terhadap proses belajar mengajar, dimana umpan 

balik ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan 

proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian, proses belajar 

mengajar akan terus-menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang 

optimal (Rusman, 2017:176). 

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa guru mempunyai 

peran utama dan sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar, dimana kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan (Rusman, 2017:177). 
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2.1.4 Tugas Guru 

Aziz (2016:21) mengatakan bahwa tugas adalah tanggung jawab yang 

diamanahkan kepada seseorang untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Usman 

dalam (Susanto, 2016:39) mengemukakan bahwa guru memiliki banyak tugas, 

baik yang terkait oleh dinas maupun luar dinas dalam bentuk pengabdian. 

Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam 

bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. 

Pertama, tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

peserta didik. Kedua, tugas dalam bidang kemanusiaan, hendaknya seorang 

guru di sekolah harus bisa menjadikan dirinya orang tua kedua yang mampu 

menarik simpati sehingga menjadi idola siswanya. Pelajaran apapun yang 

diberikan hendaknya bisa menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. 

Ketiga, tugas dalam bidang kemasyarakatan atau sosial, masyarakat 

menempatkan guru dalam lingkup yang sangat terhormat di lingkungannya. 

Karena dari seorang guru diharapkan masyarakat mampu memperoleh ilmu 

pengetahuan. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa guru merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 
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pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  

Hamdayama (2016:6) mengatakan bahwa sebagai pengajar, guru 

memiliki tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar. Tugas yang 

mengisi porsi terbesar dari profesi keguruan ini pada garis besarnya meliputi 

empat pokok, yaitu: 

1. Menguasai bahan pembelajaran, 

2. Merencanakan program belajar mengajar, 

3. Melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses belajar mengajar, 

4. Menilai (mengevaluasi) kegiatan belajar mengajar. 

2.1.5 Kompetensi Guru 

Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang 

dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas, jabatan, maupun profesinya 

(Trianto dan Tutik, 2006:62). Littrell mengatakan bahwa kompetensi adalah 

kekuatan mental dan fisik  untuk melakukan tugas atau keterampilan yang 

dipelajari melalui latihan dan praktik (Uno dan Lamatenggo, 2016:12). 

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mendefinisikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selain itu, Rusman (2017:157) 
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mengungkapkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab 

dan layak. 

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 

menyebutkan bahwa kompetensi guru sebagai pendidik meliputi empat 

kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, kompetensi professional. Penjelasan lebih lengkap 

mengenai empat kompetensi tersebut termuat dalam Permendiknas  No. 16 

Tahun 2007 tentang Standar Guru sebagaimana terlampir dalam Lampiran 9. 
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2.1.6 Keterampilan Dasar Mengajar 

2.1.6.1 Pengertian Keterampilan Dasar Mengajar 

Suprihatiningrum (2016:60) mengatakan bahwa mengajar memiliki 

pengertian yaitu secara kuantitatif, kualitatif dan institusional. Secara 

kuantitatif, mengajar berarti the transmission of knowledge, yaitu 

penularan/pemindahan pengetahuan. Pengetahuan yang dikuasai guru 

ditransfer kepada siswa. Secara kualitatif, mengajar diartikan sebagai the 

facilitation of learning, yakni upaya membantu memudahkan kegiatan 

belajar siswa. Dalam hal ini, guru berperan memfasilitasi siswa-siswanya 

untuk aktif belajar dan menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung 

terciptanya kegiatan belajar oleh siswa. Sementara secara institusional, 

mengajar berarti the efiicien or chestration of teaching skills, yakni penataan 

segala kemampuan mengajar secara efisien. Guru dituntut untuk selalu siap 

mengadaptasikan berbagai teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa 

yang berbeda bakat, kemampuan dan kebutuhannya. 

Menurut konsep modern tentang mengajar, mengajar adalah hal 

yang menyebabkan siswa belajar dan memperoleh pengetahuan yang 

diharapkannya, keterampilan dan juga cita-cita yang baik dalam hidup di 

masyarakat (Wahab, 2007:6). 

Alvin W. Howard mengatakan bahwa mengajar adalah suatu 

aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk 
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mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, ideals (cita-

cita), appreciations (penghargaan) dan knowledge (Slameto, 2003:32).  

Robbins dalam Rosyadi (2012:7) mengatakan bahwa keterampilan 

(skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah 

dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (basic ability). Makarao 

(2009:11) mengatakan bahwa  keterampilan dasar adalah keterampilan 

minimal yang harus dimilki setiap individu yang berprofesi sebagai 

pengajar. Keterampilan itulah yang sepintas dapat membedakan mana 

pengajar yang professional dan mana pengajar yang kurang profesional 

dalam melaksanakan tugas mengajar. Solihatin (2012:132) mengatakan 

bahwa keterampilan mengajar adalah sejumlah kompetensi guru yang 

menampilkan kinerjanya secara profesional. Keterampilan ini menunjukkan 

bagaimana guru memperlihatkan perilakunya selama interaksi belajar 

mengajar berlangsung.  

Purwiro mengatakan bahwa keterampilan mengajar adalah suatu 

kemampuan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik (guru) 

sehingga mampu menguasai substansi (isi materi pelajaran) pada bidang 

studi yang diampu atau diajarkan. Lebih jauh menjelaskan bahwa 

keterampilan mengajar guru merupakan suatu keterampilan yang dapat 

menunjang keberhasilan dalam proses/kegiatan belajar mengajar (Mukhtar 

dan Hully, 2012:42).  
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Keterampilan dasar mengajar (teaching skills), merupakan suatu 

karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan 

dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar 

mengajar (teaching skills) pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk 

perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh 

seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas 

mengajarnya secara terencana dan professional (Rusman, 2017:188). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan minimal yang harus 

dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan pengajaran agar mampu 

menguasai substansi (isi materi pelajaran) pada bidang studi yang diampu 

atau diajarkan sehingga dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. 

2.1.6.2 Komponen Keterampilan Dasar Mengajar 

C. Turney dalam Achsanuddin (2013:41) mengemukakan delapan 

jenis keterampilan dasar mengajar esensial yang mendukung dan sangat 

menentukan keprofesionalan guru dalam mengajar, yakni keterampilan 

bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka 

dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola 

kelas, dan mengajar kelompok kecil dan perorangan.  
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A. Keterampilan Bertanya 

1. Pengertian 

Bertanya adalah ucapan verbal yang meminta respon dari 

seseorang untuk memperoleh informasi tentang sesuatu hal yang 

belum diketahui dan dimengerti oleh si penanya untuk ia ketahui. 

Di dalam kegiatan pembelajaran, pertanyaan yang diajukan guru, 

baik dengan menggunakan kata tanya atau perintah tidak saja 

untuk memperoleh informasi, lebih dari itu adalah untuk 

meningkatkan perhatian, partisipasi, dan kemampuan berpikir 

peserta didik (Achsanuddin, 2013:42). 

Keterampilan bertanya adalah cara-cara yang digunakan 

oleh guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa. Dalam 

proses belajar mengajar tujuan pertanyaan yang diajukan guru 

ialah agar siswa belajar, yaitu memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir baik berupa kalimat tanya atau 

suruhan yang menuntut respon siswa (Hamdayama, 2016:76). 

2. Tujuan 

Menurut Helmiati (2013:57) guru bertanya kepada siswa 

untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk: 

a. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap 

pokok bahasan. 
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b. Membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

c. Memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan. 

d. Mengaktifkan dan memproduktifkan siswa dalam 

pembelajaran. 

e. Menjajaki hal-hal yang telah dan belum diketahui siswa terkait 

materi. 

f. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat 

siswa belajar. 

g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi 

informasi. 

h. Mengevaluasi dan mengukur hasil belajar siswa. 

i. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang 

materi pelajaran. 

3. Komponen Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya terdiri dari keterampilan bertanya 

dasar dan lanjut. Adapun komponen-komponen keterampilan 

bertanya dasar menurut Turney dalam Achsanuddin (2013:47) 

adalah sebagai berikut: 

a. Kejelasan Pertanyaan. Pertanyaan harus diungkapkan secara 

jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat 

dipahami oleh peserta didik. Jangan sampai terjadi peserta 
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didik tidak dapat menjawab pertanyaan karena tidak mengerti 

kata-kata yang digunakan dalam kalimat pertanyaan guru. 

b. Pemberian acuan. Sebelum mengajukan pertanyaan, kadang-

kadang guru perlu terlebih dahulu memberikan acuan tentang 

informasi-informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari peserta didik. Dengan pemberian acuan ini 

memungkinkan peserta didik dapat mengolah dan 

menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru. 

c. Pemusatan pertanyaan. Sebaiknya pertanyaan berfokus pada 

hal-hal penting atau pokok yang harus dipahami dan dikuasai 

oleh peserta didik dengan baik. 

d. Pemberian waktu berpikir. Sesudah mengajukan satu 

pertanyaan kepada seluruh anggota kelas, guru perlu 

memberikan kesempatan/tenggang waktu beberapa saat kepada 

peserta didik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang 

peserta didik untuk menjawabnya. 

e. Pemindahan giliran. Kadang-kadang satu pertanyaan perlu 

dijawab oleh beberapa peserta didik, karena seringkali jawaban 

peserta didik kurang tepat atau kurang memahami. Bila terjadi 

demikian, guru perlu memindahkan giliran atau memberikan 
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kesempatan kepada peserta didik lainnya untuk memberikan 

jawaban juga (pertanyaan sama). 

f. Penyebaran pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan guru (beberapa 

pertanyaaan yang berbeda, hendaknya disebarkan dan diajukan 

secara merata kepada peserta didik, dan menyebarkan giliran 

menjawabnya kepada peserta didik yang berbeda pula (tidak 

saja peserta didik yang duduk di depan, melainkan yang duduk 

di tengah dan belakang). 

g. Pemberian tuntunan. Apabila peserta didik memberikan 

jawaban salah, atau tidak dapat menjawab, guru hendaknya 

memberikan tuntunan kepada peserta didik agar dapat 

menemukan jawaban yang benar. Tuntunan dapat diberikan 

oleh guru dengan cara mengulangi penjelasan-penjelasan 

sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan itu. 

Keterampilan bertanya lanjut berlandaskan dan tidak 

terlepas dari penguasaan komponen-komponen keterampilan 

bertanya dasar. Komponen-komponen keterampilan bertanya 

lanjut menurut Achsanuddin (2013:49) adalah: 

a. Mengubah tingkat kognitif. Guru dalam mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan hendaknya secara berangsur mengubah 

tuntutan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan dari 

tingkatan yang lebih rendah ke berbagai tingkatan kognitif 
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lainnya yang lebih tinggi, seperti dari tingkat penerapan ke 

analisis, sintesis dan evaluasi. Achsanuddin (2013:44) 

mengungkapkan jenis-jenis pertanyaan untuk ranah kognitif 

menurut taksonomi Bloom, yaitu: 

1. Pertanyaan pengetahuan/ingatan. Pertanyaan ini hanya 

mengharapkan jawaban yang bersifat ingatan atau hafalan 

siswa tentang materi/bahan atau sesuatu fakta/informasi 

yang telah dipelajari. Kata tanya yang sering digunakan 

seperti: apa, sebutkan, berapa. 

2. Pertanyaan pemahaman. Untuk dapat menjawab pertanyaan 

ini peserta didik harus berpikir lebih dari sekedar 

mengingat informasi atau fakta-fakta. Umumnya 

menggunakan kata tanya: jelaskan, bedakan, uraikan, 

bandingkan antara … dan … . 

3. Pertanyaan penerapan untuk menjawab jenis pertanyaan ini 

menuntut peserta didik dengan cara menerapkan informasi-

informasi, rumus, dalil, hukum, kaidah, dan sebagainya 

yang telah dipelajari dengan menggunakan kata tanya 

seperti: buatkan contoh, rubahlah, berapa besar, hitunglah, 

tentukan nilai. 

4. Pertanyaan analisis. Pertanyaan ini menuntut peserta didik 
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dalam memberikan jawaban dengan cara berpikir kritis dan 

mendalam. Dapat menggunakan kata tanya seperti: 

buktikan, simpulkan, kemukakan sebab-sebab. 

5. Pertanyaan sintesis. Ini pertanyaan tingkat tinggi menuntut 

peserta didik untuk dapat menjawabnya dengan 

menunjukkan kemampuan berpikirnya secara kreatif, 

original, dan variatif. Kata-kata tanya yang biasa digunakan 

seperti buatkan, gambarkan. 

6. Pertanyaan evaluasi. Pertanyaan ini seperti halnya 

pertanyaan analisis dan sintesis, tergolong pertanyaan 

tingkat tinggi, menuntut kemampuan berpikir yang tinggi 

dan mendalam. Pertanyaan evaluasi menggunakan kata 

tanya: kemukakan pendapatmu, setujukah kamu, 

menurutmu mana yang paling baik. 

b. Mengatur urutan pertanyaan. Guru hendaknya mengatur urutan 

pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik, mulai dari 

tingkat kognitif yang lebih rendah ke tingkat kogitif yang lebih 

tinggi. 

c. Jika peserta didik mengajukan pertanyaan, guru sebaiknya 

tidak langsung menjawabnya, tetapi melontarkan kembali 

kepada teman-temannya untuk menjawabnya. 
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B. Keterampilan Memberi Penguatan. 

1. Pengertian 

Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku 

itu (Darmadi, 2009:2). Keterampilan memberikan penguatan 

merupakan keterampilan yang arahnya untuk memberikan 

dorongan, tanggapan, atau hadiah bagi siswa agar dalam mengikuti 

pelajaran merasa dihormati dan diperhatikan (Uno, 2012:168). 

Skinner dengan teorinya operant conditioning dalam Achsanuddin 

(2013:52) menyatakan bahwa perilaku yang memperoleh 

penguatan (reinforcement) lebih memiliki kemungkinan untuk 

diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh 

penguatan. 

Keterampilan memberikan penguatan merupakan tingkah 

laku guru dalam merespons secara positif suatu tingkah laku 

tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut terulang 

kembali (Hamdayama, 2016:89). 

2. Tujuan 

Achsanuddin (2013:53) menyatakan bahwa pemberian 

penguatan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan dan mempertahankan perhatian peserta didik 

b. Menimbulkan motivasi belajar peserta didik 
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c. Memudahkan belajar peserta didik 

d. Meningkatkan tingkah-laku yang produktif 

e. Mendorong peserta didik untuk lebih kreatif, mandiri, dan 

lebih mampu bertanggungjawab dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Komponen keterampilan memberi penguatan 

Hamdayama (2016:90) mengungkapkan komponen 

keterampilan memberi penguatan sebagai berikut. 

a. Penguatan Verbal 

Penguatan yang diberikan secara verbal merupakan 

penguatan yang paling sederhana digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. dikatakan sederhana karena menggunakan kata-

kata atau kalimat saja.  Bentuk penguatan ini bisa berupa kata-

kata atau kalimat pujian , dukungan, pengakuan atau dorongan 

yang dapat menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. 

b. Penguatan Nonverbal 

Penguatan nonverbal dalam pelaksanaan pembelajaran 

dapat ditunjukkan melalui mimik, senyum, tepuk tangan, 

anggukan kepala, menaikkan jempol, dapat juga dilakukan 

dengan mendekati siswa untuk memberikan perhatian terhadap 

aktivitasnya, dengan sentuhan seperti menepuk-nepuk pundak 

siswa, memberikan komentar pada tugas tertulis. 

c. Memberikan soal-soal latihan. 
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C. Keterampilan mengadakan variasi 

1. Pengertian 

Darmadi (2009:2) mengatakan bahwa variasi mengandung 

makna perbedaan. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian 

variasi merujuk pada tindakan atau perbuatan guru, yang disengaja 

ataupun secara spontan, yang dimaksudkan untuk memacu dan 

mengikat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. 

Achsanuddin (2013:58) mengatakan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran variasi adalah proses perubahan atau 

penganekaragaman yang bertalian dengan gaya mengajar guru, 

penggunaan media dan sumber pembelajaran, serta pola interaksi 

dan kegiatan. Jadi, variasi dalam kegiatan pembelajaran meliputi 

variasi dalam gaya mengajar, variasi penggunaan media/sumber 

pembelajaran, dan variasi dalam pola interaksi dan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Tujuan 

Hamdayama (2016:62) menyatakan bahwa keterampilan 

mengadakan variasi dalam pembelajaran dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Menumbuhkan dan meningkatkan motivasi, serta perhatian 

siswa terhadap pelajaran yang sedang dibahas. 
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b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

rasa ingin tahu tentang sesuatu yang baru dalam suatau 

pembelajaran. 

c. Memupuk perilaku positif siswa terhadap guru yang telah 

melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup dan 

bervariasi. 

d. Menghindarkan siswa dari proses pembelajaran yang 

membosankan dan monoton. 

e. Meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam 

berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. 

f. Melayani karakteristik siswa dan gaya belajarnya yang 

beraneka ragam. 

3. Komponen keterampilan mengadakan variasi 

Mulyasa dalam Achsanuddin (2013:59) mengelompokkan 

komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi kedalam 

empat kelompok sebagai berikut:  

a. Variasi dalam gaya mengajar, dalam hal ini dapat dilakukan 

dengan verbal dan non verbal. 

1) Verbal dengan menggunakan suara atau kata-kata yang 

diucapkan guru: 
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a) Suara guru: tinggi-rendah dan/atau cepat-lambat. 

b) Memusatkan perhatian dengan kata-kata seperti: 

perhatikan ini, dengarkan baik-baik, hal ini penting 

sekali. 

2) Non Verbal dengan menggunakan isyarat atau anggota 

badan seperti: 

a) Ekspresi wajah seperti: senyuman, kerutan dahi, 

cemberut. 

b) Gerakan tangan, anggukan kepala, tepukan bahu. 

c) Perubahan posisi misalnya: dari depan ke belakang 

kelas, dari kanan ke kiri ruang kelas, berada di tengah-

tengah peserta didik, atau berada di sebelah peserta 

didik. 

b. Variasi dalam penggunaan alat/media sumber belajar, dapat 

dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan menggunakan: 

1) Alat/media dan sumber bahan yang dapat dilihat, contoh: 

gambar, grafik, poster, majalah, jurnal, brosur, buku. 

2) Alat/media yang dapat dilihat dan didengar seperti video. 

3) Alat/media dan sumber bahan yang dapat 

diraba/dimanipulasi, misalnya benda nyata/tiruan. 
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c. Variasi dalam pola interaksi 

Beragam pola interaksi yang dapat dilaksanakan, 

diataranya: 

1) Guru-kelompok peserta didik 

2) Guru-individual peserta didik 

3) Peserta didik-peserta didik 

4) Peserta didik-peserta didik dalam kelompoknya 

d. Variasi dalam kegiatan pembelajaran, dapat dilakukan dengan 

banyak cara seperti: 

1) Berdiskusi/tukar pendapat 

2) Mengerjakan soal-soal 

3) Melaporkan hasil kerja di depan kelas 

D. Keterampilan menjelaskan 

Achsanuddin (2013:61) menyatakan bahwa keterampilan 

menjelaskan merupakan salah satu keterampilan mengajar yang ikut 

mendukung dan membentuk keseluruhan kemampuan professional 

mengajar guru. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas, umumnya 

dipenuhi dengan pembicaraan, baik oleh guru sendiri, guru dan peserta 

didik, maupun antar peserta didik. Bahkan guru biasanya lebih 

mendominasi pembicaraan berupa penjelasan-penjelasan kepada 

peserta didik. Dengan memberikan penjelasan-penjelasan itu 



33 
  

 
 

diharapkan peserta didik dapat menangkap dan memahami serta 

menguasai isi materi pelajaran yang sedang disajikan. 

1. Pengertian 

Pengertian menjelaskan dalam kaitannya dengan kegiatan 

pembelajaran mengacu kepada perbuatan mengorganisasikan 

materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana dan sistematis 

sehingga dalam penyajiannya siswa dengan mudah dapat 

memahaminya (Darmadi, 2009:4). Selain itu, Achsanuddin 

(2013:62) mengungkapkan bahwa menjelaskan adalah menyajikan 

informasi lisan atau memberitahukan tentang sesuatu yang belum 

diketahui, tentang kejadian, fakta, dan untuk menunjukkan 

hubungan misalnya antara sebab dan akibat, antara definisi dengan 

kenyataan, rumus, dalil, hukum/generalisasi dengan contoh sehari-

hari. 

Sarjana (2013:17) menyatakan bahwa keterampilan 

menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan, misalnya 

hubungan sebab akibat, hubungan antara apa yang diketahui dan 

yang belum diketahui, atau hubungan antara dalil/definisi/rumus 

dengan bukti sehari-hari. 
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2. Tujuan 

Achsanuddin (2013:62) mengemukakan tujuan menjelaskan 

sebagai berikut: 

a. Membantu peserta didik memahami hukum, dalil, rumus, 

prinsip-prinsip secara obyektif dan rasional. 

b. Melibatkan peserta didik untuk berpikir memecahkan suatu 

masalah atau pertanyaan. 

c. Membantu peserta didik menggali pengetahuan/memahami isi 

dari buku atau sumber lainnya. 

d. Memberi informasi lisan berupa penjelasan-penjelasan yang 

cocok dan relevan bertalian dengan isi pelajaran, karena 

kurangnya sumber pelajaran yang tersedia. 

e. Mendapatkan balikan dari peserta didik mengenai tingkat 

pemahamannya dan untuk mengatasi kesalah pahaman mereka 

(bila terjadi). 

f. Meningkatkan hasil pembelajaran/pencapaian tujuan seoptimal 

mungkin. 

3. Komponen keterampilan menjelaskan 

Achsanuddin (2013:64) mengemukakan bahwa untuk dapat 

menyajikan penjelasan dengan baik, efektif dan benar-benar 

bermakna bagi peserta didik atau sesuai dengan tujuan yang 
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diharapkan, sub-sub komponen di bawah ini hendaknya 

diperhatikan guru dalam menyajikan penjelasan. 

1) Kejelasan 

Untuk kejelasan suatu penjelasan dapat dicapai dan 

didukung dengan penggunaan bahasa yang baik, dalam hal ini 

ketika menyampaikan penjelasan guru hendaknya 

menggunakan bahasa Indonesia (tidak menggunakan bahasa 

daerah). Suara terdengar ke seluruh bagian kelas. Pembicaraan 

dilakukan dengan lancar (menghindari kata-kata yang tidak 

perlu seperti “ee”, “aa”, “mm” secara berlebihan). Tidak 

menggunakan kata-kata yang meragukan seperti kira-kira, 

mungkin, sepertinya, dll. Menjelaskan arti dari istilah yang 

baru didengar oleh peserta didik. 

2) Penggunaan contoh/ilustrasi 

Dalam menyajikan penjelasan agar mudah dipahami 

peserta didik sedapat mungkin guru memberikan contoh-

contoh konkret yang sering dijumpai peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Pemberian tekanan pada bagian yang penting dari materi 

pelajaran. 

Dalam menyajikan suatu penjelasan, untuk lebih 

memudahkan dan memantapkan pemahaman peserta didik 
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terhadap hal-hal atau masalah yang dijelaskan, guru harus 

menekankan pada hal-hal yang pokok, yang dapat dilakukan 

dengan cara-cara seperti: 

a) Memberi tekanan dengan suara, seperti dengan 

mengubah suara keras menjadi lembut dan/atau cepat 

lambat terhadap hal-hal yang dianggap penting. 

b) Menegaskan bagian penting melalui gerakan tangan. 

c) Memberikan penekanan pada bagian-bagian penting dari 

materi pelajaran dengan menggunakan kata-kata atau 

ungkapan tertentu seperti: pertama…, kedua…, ketiga…, 

dan seterusnya atau dengan ungkapan seperti: coba kalian 

perhatikan ini… sekarang kita lanjutkan dengan… sekali 

lagi, yang penting itu adalah… dan sebagainya. 

4) Balikan 

Guru sewaktu menyajikan penjelasan hendaknya 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan pemahamannya terhadap hal atau masalah yang 

dijelaskan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara guru 

mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi 

pelajaran dan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menjawabnya. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Atau dengan 
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memperhatikan gerak gerik dan mimik (raut wajah) peserta 

didik yang menandakan sudah jelas (paham) atau belum, 

sehingga guru mengetahui pembahasan yang perlu diulangi 

atau dijelaskan lagi. 

E. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

1. Pengertian 

Darmadi (2009:4) menyatakan bahwa membuka pelajaran 

merupakan kegiatan dan pernyataan guru untuk mengaitkan 

pengalaman siswa dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan prakondisi agar 

mental dan perhatian siswa tertuju pada materi yang akan 

dipelajari. Selain itu, Darmadi (2009:5) juga menyatakan bahwa 

menutup pelajaran merupakan kegiatan dan pernyataan guru untuk 

menyimpulkan atau mengakhiri kegiatan inti. Hamdayama 

(2016:71) mengatakan bahwa keterampilan dalam membuka 

pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru 

dalam memulai kegiatan pembelajaran, sedangkan keterampilan 

menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan 

usaha guru dalam mengakhiri pembelajaran.  

2. Tujuan 

Menurut Achsanuddin (2013:69) membuka dan menutup 

pelajaran penting dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri 
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kegiatan pembelajaran. kegiatan membuka dan menutup pelajaran 

bertujuan sebagai berikut. 

a. Menyiapkan mental, menarik dan memusatkan perhatian 

peserta didik pada pelajaran yang akan disajikan guru. 

b. Membangkitkan motivasi belajar pada peserta didik, 

sehingga terlibat secara aktif dan bekerja lebih keras dalam 

kegiatan pembelajaran. 

c. Peserta didik mengetahui hubungan antara materi atau bahan 

yang telah dipelajari dengan hal-hal baru yang akan 

dipelajari. 

d. Peserta didik memiliki kejelasan tentang tugas-tugas 

/kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. 

e. Peserta didik dapat mengetahui tingkat kompetensi atau 

tujuan pembelajaran yang dicapai, dan guru juga dapat 

mengetahui keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

3. Komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Achsanuddin (2013:70) mengemukakan komponen-

komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran), yaitu: 

a. Komponen membuka pelajaran 

1) Menarik perhatian, untuk menarik perhatian peserta didik 

terhadap pelajaran yang akan disajikan, banyak cara yang 
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dapat dilakukan guru misalnya guru dapat mengucapkan 

kata-kata dengan suara yang tegas dan jelas, melakukan 

tanya jawab untuk mengecek kesiapan siswa dalam belajar, 

serta mengenalkan media yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2) Membangkitkan motivasi, banyak cara yang dapat 

dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi belajar 

peserta didik, misalnya dengan cara: menunjukkan 

kehangatan dan keantusisan, menimbulkan rasa ingin tahu 

(dalam hal ini guru hendaknya dapat membuat siswa 

bertanya/ memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya), dan memperhatikan minat belajar peserta didik. 

3) Memberikan acuan mengenai kegiatan pembelajaran, untuk 

membuka pelajaran guru dapat melakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dan mengarah pada 

isi pelajaran yang akan dipelajari, mengemukakan tujuan-

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mengemukakan 

tugas-tugas yang harus dikerjakan, mengemukakan hal-hal 

pokok yang akan dibahas. 

4) Membuat kaitan, guru dapat melakukan dengan cara-cara 

seperti mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik, mengulas sepintas 
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garis besar isi pelajaran yang telah lalu dan mengaitkannya 

dengan materi yang akan dipelajari. 

b. Komponen keterampilan menutup pelajaran 

Achsanuddin (2013:71) mengungkapkan beberapa 

komponen keterampilan keterampilan menutup pelajaran, 

yaitu: 

1) Meninjau kembali, dalam hal ini dapat dilakukan guru 

dengan cara menerangkan inti pelajaran atau menarik 

kesimpulan pokok-pokok materi yang telah disajikan. 

2) Mengevaluasi, dapat dilakukan guru dengan cara meminta 

peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

secara lisan. 

3) Tindak lanjut, …”tindak lanjut dapat dilakukan guru 

dengan cara memberikan dorongan dan nasehat, meminta 

peserta didik berlatih kembali mengerjakan kembali soal-

soal di rumah. 

F. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

1. Pengertian 

Saud (2013:67) mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil 

adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan 

terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, 
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mengambil keptusan, memcahkan suatu masalah. Achsanuddin 

(2013:73) menyatakan bahwa diskusi kelompok dalam kegiatan 

pembelajaran adalah peserta didik berdiskusi dalam kelompok 

kecil, di bawah pimpinan guru atau temannya sendiri untuk 

berbagi informasi atau pengalaman memecahkan suatu masalah, 

atau mengambil satu keputusan bersama. 

Sarjana (2013:32) mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil 

adalah proses percakapan yang teratur dari sekelompok kecil orang 

(3-9) orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

tujuan membagi pengalaman atau informasi, mengambil 

keputusan, atau memecahkan suatu masalah. Sementara itu, 

Rusman (2017:196) mengungkapkan bahwa keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang 

dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. 

2. Tujuan 

Hamdayama (2016:83) mengatakan bahwa beberapa 

keuntungan yang dapat diambil dari diskusi kelompok kecil 

diantaranya: 

a. Kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

b. Termotivasi oleh kehadiran teman 
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c. Mengurangi sifat pemalu 

d. Anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok, 

dan 

e. Meningkatkan pemahaman diri anak. 

3. Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Achsanuddin (2013:76) mengatakan bahwa untuk dapat 

memberikan bimbingan dalam diskusi kelompok, guru harus 

menguasai komponen-komponen keterampilan membimbing 

diskusi kelompok dengan baik seperti berikut: 

a. Memusatkan perhatian 

Untuk memusatkan perhatian peserta didik guru dapat 

melakukannya dengan merangkum hal-hal yang sudah 

disepakati (penyelesaian dari suatu masalah) sebelum beralih 

atau melanjutkan kemasalah/hal berikutnya. 

b. Memperjelas masalah atau urunan pendapat 

Bila terjadi kesalahpahaman atau penyampaian 

pendapat/gagasan kurang jelas, guru harus memperjelas 

masalah dan atau urunan pendapat dari anggota kelompok 

sehingga mereka mempunyai gambaran  yang jelas dan sama 

tentang masalah dan atau urunan pendapat yang dikemukakan 

oleh anggota kelompok diskusi, dengan cara memperjelas 

dengan menguraikan kembali masalah atau menerangkan 
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gagasan/pendapat tersebut hingga menjadi jelas. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara memberikan informasi tambahan atau 

contoh-contoh yang sesuai hingga menjadi lebih jelas. 

c. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi 

Guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada 

setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi dengan cara 

meminta anggota yang pendiam untuk mengomentari pendapat 

kawannya. 

d. Menutup diskusi 

Menutup diskusi dapat dilakukan dengan cara seperti: 

1) Merangkum hasil diskusi bersama-sama dengan peserta 

didik. 

2) Memberikan gambaran/bayangan tentang tindak lanjut 

hasil diskusi. 

3) Menilai hasil kerja kelompok/hasil diskusi kelompok 

disertai dengan saran atau masukan terhadap hasil kerja 

tersebut.. 

G. Keterampilan mengelola kelas 

1. Pengertian 

Pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan untuk 

mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, mengulang 

atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, dengan 
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hubungan-hubungan inter personal dan iklim sosio emosional yang 

positif serta mengembangkan dan mempermudah organisasi kelas 

yang efektif (Darmadi, 2009:6). Selain itu, menurut Mulyasa 

dalam Achsanuddin (2013:79), pengelolaan kelas merupakan 

keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif dan mengendalikannya jika terjadi keributan sewaktu 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Hal ini senada dengan 

pendapat Saud (2013:69) yang menyatakan bahwa pengelolaan 

kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila 

terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 

2. Tujuan 

Turmuzi (2016b:165) mengatakan bahwa guru perlu 

menguasai keterampilan mengelola kelas agar dapat. 

a. Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu 

maupun klasikal dalam berperilaku yang sesuai dengan tata 

tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung. 

b. Menyadari kebutuhan siswa 

c. Memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa.  

3. Komponen keterampilan mengelola kelas 

Achsanuddin (2013:82) mengatakan bahwa keterampilan 

mengelola kelas dikelompokkan ke dalam dua jenis keterampilan, 
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yaitu: 1) keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar optimal, dan 2) keterampilan yang 

berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar optimal. 

a. Keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

optimal, dapat dilakukan guru dengan banyak cara, seperti, 

menunjukkan sikap tanggap, hal ini dapat dilakukan dengan 

cara memberi teguran misalnya mengungkapkan 

pernyataan/respons seperti “saya harap kalian diam”, dan 

mendekati siswa. 

b. Keterampilan mengembalikan kondisi belajar optimal.  

c. Keterampilan ini berkaitan dengan upaya guru mengurangi 

bahkan menghilangkan perilaku peserta didik yang 

mengganggu kondisi kelas yang bersifat serius atau 

berkepanjangan. Untuk mengembalikan kondisi belajar 

optimal, guru dapat menggunakan berbagai strategi sebagai 

tindakan perbaikan terhadap perilaku peserta didik yang 

menimbulkan gangguan di dalam kelas. Beberapa strategi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

1) Memodifikasi tingkah-laku 

Untuk memodifikasi tingkah-laku peeserta didik yang 

menimbulkan ganggguan langkah-langkahnya adalah 

dengan: 
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a) Menetapkan tingkah laku yang akan diperbaiki 

(terutama tingkah laku yang paling mengganggu atau 

menjengkelkan). 

b) Menetapkan aturan untuk menghindari terulangnya 

kembali tingkah-laku yang tidak diinginkan. 

2) Mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. Banyak 

cara yang dapat dilakukan guru untuk mengendalikan 

perilaku peserta didik yang mengganggu kelas, seperti: 

a) Memindahkan benda-benda yang dapat mengganggu. 

b) Dipindahkan ketempat lain (pindah tempat duduk, 

pindah kelompok, dikeluarkan sementara dari ruangan 

kelas). 

H. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

1. Pengertian 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan bentuk 

mengajar klasikal biasa yang memungkinkan guru dalam waktu 

yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil yang belajar 

secara kelompok dan beberapa orang siswa yang bekerja atau 

belajar secara perorangan. Format mengajar ini ditandai oleh 

adanya hubungan interpersonal yang lebih akrab dan sehat antara 

guru dengan siswa, adanya kesempatan bagi siswa untuk belajar 

sesuai dengan kemampuan, minat, cara, dan kecepatannya, adanya 
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bantuan dari guru, adanya keterlibatan siswa dalam merancang 

kegiatan belajarnya, serta adanya kesempatan bagi guru untuk 

memainkan berbagai peran  dalam kegiatan pembelajaran 

(Darmadi, 2009:9). 

Sarjana (2013:38) mengatakan bahwa keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan mengajar guru 

menghadapi banyak kelompok kecil (3-8 orang)  dan perorangan, 

dimana: 

a. Hubungan interpersonal antara guru-siswa dan siswa-siswa 

terjadi secara sehat dan akrab. 

b. Siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan 

minatnya. 

c. Siswa mendapat bantuan guru sesuai dengan kebutuhannya 

d. Siswa dilibatkan dalam menentukan cara belajar, materi, alat 

yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai. 

e. Guru berperan sebagai organisator, narasumber, motivator, 

fasilitator, konselor dan partisipan. 

2. Tujuan 

Achsanuddin (2013:88) mengatakan bahwa dengan 

pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru 

dapat memberikan layanan dan perhatian terhadap setiap peserta 

didik, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru 
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dengan peserta didik maupun antara peserta didik. Pengajaran 

kelompok kecil dan perorangan juga memungkinkan peserta didik 

lebih terlibat secara aktif, kreatif serta mempunyai tanggung jawab 

belajar lebih besar. Demikian juga pengajaran perorangan sebagai 

salah satu cara belajar yang dapat memenuhi kebutuhan belajar 

peserta didik secara optimal. 

3. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Achsanuddin (2013:90) mengatakan bahwa untuk dapat 

melakukan pengajaran kelompok kecil dan perorangan, guru harus 

memiliki/menguasai komponen-komponen keterampilan, terutama 

yang berkenaan dengan penanganan peserta didik dan penanganan 

tugas. Komponen-komponen yang dimaksud adalah: 

a. Keterampilan pendekatan pribadi, dapat dilakukan antara lain 

dengan cara: 

1) Memberikan respon positif terhadap buah pikiran peserta 

didik. 

2) Menunjukkan kesiapan untuk membantu memecahkan 

kesulitan yang dihadapi peserta didik. 

b. Keterampilan mengorganisasi, guru sebagai organisator perlu 

melakukan dan terampil: 

1) Memberikan orientasi tentang tujuan, tugas yang harus 

dikerjakan kelompok/perorangan. 
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2) Membentuk kelompok yang tepat, dalam jumlah dan tingkat 

kemampuan. 

3) Membagi perhatian kepada kelompok atau perorangan. 

4) Mengakhiri kegiatan dengan cara misalnya; menerima 

laporan hasil kerja peserta didik, misalnya dengan meminta 

peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

2.1.7 Keterkaitan antara Kompetensi Guru dengan Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Berdasarkan uraian mengenai kompetensi guru dan delapan 

keterampilan dasar mengajar di atas, maka dapat diuraikan keterkaitan 

antara kompetensi guru dengan delapan keterampilan dasar mengajar yaitu 

untuk dapat melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar seorang 

guru harus memiliki kompetensi. Keterampilan dasar mengajar merupakan 

bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

A.  Kompetensi Pedagogik 

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Adapun keterampilan dasar 

mengajar yang berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 
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2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan 

dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan membuka pelajaran 

dan keterampilan mengadakan variasi. 

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan dengan 

kompetensi tersebut adalah keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan menjelaskan dan keterampilan mengadakan 

variasi. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Adapun 

keterampilan dasar mengajar yang berkaitan dengan kompetensi 

tersebut adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan 

dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan mengadakan variasi 

dan keterampilan menjelaskan. 

6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Adapun 
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keterampilan dasar mengajar yang berkaitan dengan kompetensi 

tersebut adalah keterampilan mengadakan variasi. 

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 

didik. Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan dengan 

kompetensi tersebut adalah keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan dengan 

kompetensi tersebut adalah keterampilan member penguatan, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan 

dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan. 

10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan 

dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan dan keterampilan menutup pelajaran.  
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B.  Kompetensi Kepribadian 

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dankebudayaan 

nasional Indonesia. Adapun keterampilan dasar mengajar yang 

berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan 

menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Adapun keterampilan dasar 

mengajar yang berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif 

dan berwibawa. Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan 

dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan membuka pelajaran 

dan keterampilan member penguatan. 

4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri. Adapun keterampilan dasar 

mengajar yang berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola kelas, 
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keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Adapun keterampilan dasar 

mengajar yang berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 

C.  Kompetensi Sosial 

1. Bersikap inklusif, objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi. Adapun keterampilan dasar 

mengajar yang berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 

Kompetensi ini tidak berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar.  

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial budaya. Adapun keterampilan dasar 
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mengajar yang berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah 

keterampilan mengelola kelas. 

4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Kompetensi ini tidak 

berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar. 

D.  Kompetensi Profesional 

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. Adapun keterampilan dasar 

mengajar yang berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan 

variasi, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola 

kelas. 

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diampu. Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan 

dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

Adapun keterampilan dasar mengajar yang berkaitan dengan 
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kompetensi tersebut adalah keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengadakan variasi. 

4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. Adapun keterampilan dasar mengajar 

yang berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberi 

penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil. 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. Adapun keterampilan dasar mengajar yang 

berkaitan dengan kompetensi tersebut adalah keterampilan 

mengadakan variasi. 

2.1.8 Pembelajaran Matematika 

2.1.8.1 Pengertian Pembelajaran 

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Selain itu, Al-Tabany (2014:19) mengungkapkan bahwa 

dalam makna yang lebih kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha 
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sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan 

interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai 

tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dengan peserta didik, 

dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan 

terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar 

dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung dominan 

pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. 

Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan 

mengajar (BM), proses belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar 

mengajar (KBM) (Susanto, 2016:19). 

Secara sederhana, Anthony Robbins mendefinisikan belajar sebagai 

proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah 

dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Hal ini senada dengan apa 

yang dikemukakan oleh Jerome Brunner bahwa belajar adalah suatu proses 

aktif dimana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan baru 

berdasarkan pada pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya (Al-

Tabany, 2014:17). 

James O. Whitaker mengungkapkan bahwa belajar adalah proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan 
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pengalaman. Kata “diubah” merupakan kata kunci pendapat Whhitaker, 

sehingga dari kata tersebut mengandung makna bahwa belajar adalah suatu 

perubahan yang direncanakan secara sadar melalui suatu program yang 

disusun untuk menghasilkan perubahan perilaku positif tertentu. Intinya 

bahwa belajar adalah proses perubahan (Rusman, 2017:77). 

Susanto (2016:188) mengungkapkan bahwa “… seseorang dikatakan 

belajar matematika apabila pada diri seseorang tersebut terjadi suatu 

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku yang berkaitan 

dengan matematika. Perubahan tersebut terjadi dari tidak tahu sesuatu 

menjadi tahu konsep matematika, dan mampu menggunakannya dalam 

materi lanjut atau dalam kehidupan sehari-hari.” 

Howard mengatakan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas 

membimbing atau menolong seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau 

mengembangkan keterampilan, sikap (attitude), cita-cita (ideals), 

pengetahuan (knowledge), dan penghargaan (appreciation) (Susanto, 

2016:20). 

Mengajar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau suatu aktivitas 

dalam rangka menciptakan suatu situasi dan kondisi belajar siswa yang 

kondusif. “Pengertian ini tidak membatasi mengajar sebagai interaksi 

langsung atau tatap muka guru dengan siswa. Situasi dan kondisi yang 

dimaksud tidak harus selalu berupa transformasi pengetahuan (transfer of 

knowledge) dari guru kepada siswa, akan tetapi dapat dengan cara lain 
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misalnya belajar melalui media pembelajaran atau ICT yang sudah 

dirancang sebelumya. Artinya, siswa berinteraksi dengan media 

pembelajaran yang telah diprogram, baik disajikan secara langsung dalam 

ruang kelas maupun disajikan dari jarak jauh menggunakan media online 

seperti e-learning (Rusman, 2017:87). 

 

2.1.8.2 Pengertian Matematika 

Hudoyo dalam Turmuzi (2016a:3) menyatakan bahwa matematika 

berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur dan 

hubungan-hubungan yang diatur secara logik sehingga matematika itu 

berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. 

Kata matematika berasal dari bahasa Latin, manthanein atau 

mathema yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari,” sedang dalam 

bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang 

kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Matematika memiliki bahasa dan 

aturan yang terdefinisi dengan baik, penalaran yang jelas dan sistematis, dan 

struktur atau keterkaitan antar konsep yang kuat (Susanto, 2016:184). 

Soedjadi (2000:11) mengungkapkan beberapa definisi matematika 

berdasarkan sudut pandang pembuatnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir 

secara sistematik. 

2. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 
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3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

berhubungan dengan bilangan. 

4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 

5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 

6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

 

2.1.8.3 Pengertian Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika (Susanto, 2016:186). 

Pembelajaran matematika hendaknya berangkat dari hal-hal yang 

bersifat kongkret menuju abstrak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru dituntut lebih banyak 

menggunakan media dan alat peraga yang menarik yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi. Melalui penggunaan alat peraga diharapkan peserta 

didik lebih terlibat dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Pembelajaran 

matematika dimulai dengan problem solving sederhana, yang juga 

menyentuh persoalan penalaran untuk membangun pola berfikir kritis 

peserta didik (Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah mengenai pedoman mata pelajaran Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah untuk mata pelajaran matemtika). 

 

2.1.8.4 Karakteristik Matematika 

Soedjadi (2000:13) mengungkapkan ciri-ciri khusus atau 

karakteristik yang dapat merangkum pengertian matematika secara umum. 

Beberapa karakteristik itu adalah: 

1. Memiliki objek kajian abstrak 

2. Bertumpu pada kesepakatan 

3. Berpola pikir deduktif 

4. Memiliki simbol yang kosong dari arti 

5. Memperhatikan semesta pembicaraan. 

6. Konsisten dalam sistemnya. 

Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah mengenai pedoman mata pelajaran Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah diuraikan beberapa karakteristik 

matematika, antara lain: 
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1. Objek yang dipelajari abstrak 

Sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka 

atau bilangan yang secara nyata tidak ada atau merupakan hasil 

pemikiran otak manusia. 

2. Kebenarannya berdasarkan logika 

Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika 

bukan empiris. Artinya kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui 

eksperimen seperti dalam ilmu fisika atau biologi. Contohnya nilai 

√   tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator, tetapi secara logika ada 

jawabannya sehingga bilangan tersebut dinamakan bilangan imajiner 

(khayal). 

3. Pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu 

Pembelajaran atau penyajian materi matematika disesuaikan 

dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. 

Artinya dalam mempelajari matematika harus secara berulang melalui 

latihan-latihan soal. 

4. Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya 

Materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai 

materi sebelumnya. Contohnya ketika akan mempelajari tentang 

volume atau isi suatu bangun ruang maka harus menguasai tentang 

materi luas dan keliling bidang datar. 
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5. Menggunakan bahasa simbol 

Dalam matematika penyampaian materi menggunakan simbol-

simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Misalnya 

penjumlahan menggunakan symbol “+” sehingga tidak terjadi 

dualisme jawaban. 

6. Diaplikasikan dibidang ilmu lain 

Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam 

bidang ilmu lain. Misalnya materi fungsi digunakan dalam ilmu 

ekonomi untuk mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. 

 

2.1.8.5 Pembelajaran Matematika dalam Kurikulum 2013 

Dalam salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah halaman 1 dinyatakan bahwa Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta 

penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

ketercapaian kompetensi lulusan . 
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Adapun prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 

tahun 2013 halaman 1 - 2 tentang standar proses pendidikan dasar dan 

menengah adalah sebagai berikut. 

1. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. 

2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis 

aneka sumber belajar. 

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah. 

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pemmbelajaran berbasis 

kompetensi. 

5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. 

6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 

pembelajaran dengan pendekatan dengan jawaban yang kebenarannya 

multidimensi. 

7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 

8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hard skills) 

dan keterampilan mental (soft skills). 

9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan 

keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo 
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mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran (tut wuri handayani). 

11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat. 

12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, 

siapa saja adalah siswa, dan dimana saja adalah kelas. 

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta 

didik. 

Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan Standar Proses yang 

mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran,  penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran. 

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 65 tahun 2013 halaman 8 – 10 yaitu pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. 
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1. Kegiatan pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah di 

pelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas 

yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai. 

d. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan atau tugas. 

Khusus dalam pembelajaran matematika, dalam kegiatan awal, 

seorang guru menguraikan dan menyampaikan target dan sasaran yang 

hendak dicapai dalam pembelajaran matematika kali itu. Kompetensi 

dasar dan standar kompetensi dikemukakan kepada siswa. Kemudian 

guru menyajikan permasalahan yang hendaknya diselesaikan oleh 

siswa. Dengan kata lain apa yang harus digarap dan diselesaikan oleh 

siswa dan target apa yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran 

matematika ini disampaikan guru di awal pembelajaran. Guru juga 

memberikan dorongan berupa motivasi kepada siswa untuk tertarik 

dan memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan 
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matematika yang disajikan. Hendaknya guru tidak menyerahkan siswa 

untuk membaca petunjuk pembelajaran saja yang ada dalam buku 

sumber atau dalam materi ajar (yang mungkin berupa lembaran kerja 

atau lembar aktivitas siswa) saja. Seorang guru memberikan klarifikasi 

apa yang harus dilakukan siswa baik itu secara individu ataupun dalam 

kelompok. Namun guru diharapkan juga tidak terlalu mendominasi 

pembicaraan dalam pembelajaran matematika (Lampiran III Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai 

pedoman mata pelajaran matematika Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah halaman 342). 

2. Kegiatan inti 

Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai pedoman mata pelajaran 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dinyatakan bahwa kegiatan 

inti dalam pembelajaran matematika merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD) yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk dapat 
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mencapai ini upaya-upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan 

cara mengenalkan dan menawarkan berbagai macam strategi dan 

pendekatan pembelajaran matematika. Interaksi antara siswa dengan 

siswa, dan antara siswa dengan guru dapat terjadi manakala guru 

memfasilitasi untuk terjadinya proses pembelajaran yang interaktif. 

Pengetahuan matematika siswa dapat dikonstruksi melalui proses 

negosiasi antar siswa dan kebenarannya dikonfirmasi guru. 

Pembelajaran matematika yang inspiratif dan menyenangkan 

merupakan pembelajaran yang “grounded” dalam dunia siswa. 

Rusman (2017:21) mengungkapkan bahwa kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, 

mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi (kelima 

pembelajaran pokok tersebut (observasi, menanya, mengumpulkan 

informasi, asosiasi, dan komunikasi) dapat dirinci dalam berbagai 

kegiatan belajar sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2).  

3. Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta 

didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, 

melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan  kegiatan 
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tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedy, program pengayaan, 

layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual 

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

2.1.8.6 Keterampilan Dasar Mengajar yang Diperlukan untuk Menunjang 

Lima Pengalaman Belajar Pokok dalam Kurikulum 2013 

Terdapat lima pengalaman belajar pokok dalam pembelajaran 

Kurikulum 2013 yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Adapun keterampilan dasar 

mengajar yang diperlukan untuk menunjang kelima pengalaman belajar 

pokok tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Wahyuni (2015) menunjukkan adanya hubungan yang positif 

antara keterampilan mengajar guru dengan minat belajar siswa kelas V SD 

Negeri Segugus 1 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Ajaran 2014/2015. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu menilai kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan dasar mengajar, karena sebelum mengetahui 

hubungan antara keterampilan mengajar guru dengan minat belajar siswa 

terlebih dahulu harus diketahui bagaimana kemampuan mengajar guru. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian 
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dan subjek penelitian. Jenis penelitian dari Lisa Wahyuni adalah penelitian 

korelasional dengan subjek penelitian guru SD sedangkan jenis penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan  subjek penelitian ini 

adalah guru Matematika SMA. 

2. Penelitian Frasetyana, Sujadi, dan Kusmayadi (2015) tentang analisis 

keterampilan dasar mengajar mahasiswa pendidikan matematika dalam 

pembelajaran mikro (studi kasus pada mahasiswa pendidikan matematika 

FKIP UNS tahun akademik 2012/2013). Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif berjenis studi kasus, dimana subjek dalam penelitian ini adalah 

dua mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan rendah. 

Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai keterampilan dasar 

mengajar yang telah dikuasai dan belum dikuasai oleh mahasiswa. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Guru sebagai pendidik profesional merupakan faktor penentu yang 

sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang 

peranan penting dalam proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran 

merupakan inti dari proses pendidikan. Adapun peran guru dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai demonstrator yang diharapkan dapat terampil 

merumuskan tujuan pembelajaran, memahami kurikulum, terampil 

menyampaikan informasi di kelas, memotivasi siswa, dan terampil mengajar. 

Guru sebagai pengelola kelas hendaknya mampu melakukan penanganan pada 
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kelas, karena kelas merupakan lingkungan yang perlu diorganisasi. Guru 

sebagai mediator dan fasilitator belajar harus memiliki keterampilan memilih 

dan menggunakan media pembelajaran dengan baik dan mengusahakan 

sumber belajar yang menunjang pencapaian dan tujuan dan proses belajar 

mengajar, misalnya buku teks. Guru sebagai evaluator hendaknya secara terus 

menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai siswa dari waktu ke waktu. 

Terkait dengan peranan guru yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

maka guru memiliki tanggung jawab yang harus diksanakan atau dikerjakan, 

dimana hal ini berkaitan dengan tugas seorang guru dalam pembelajaran. 

Hamdayama (2016:6) mengatakan bahwa sebagai pengajar, guru memiliki 

tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar. Tugas yang mengisi porsi 

terbesar dari profesi keguruan ini pada garis besarnya meliputi empat pokok, 

yaitu: 1) menguasai bahan pembelajaran, 2) merencanakan program belajar 

mengajar, 3) melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses belajar 

mengajar, 4) menilai (mengevaluasi) kegiatan belajar mengajar. 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, seorang 

guru dituntut untuk memiliki kompetensi, dimana kompetensi guru 

merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksankan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dalam UU No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) Pasal 10 disebutkan bahwa 

kompetensi guru sebagai pendidik meliputi empat kompetensi, yaitu 

kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam mengelola 
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pembelajaran, kompetensi kepribadian yang merupakan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian seorang guru, kompetensi sosial yang 

merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, dan kompetensi 

professional yang menggambarkan tentang kemampuan yang harus dimiliki 

oleh seseorang yang mengampu jabatan sebagai seorang guru, artinya 

kemampuan yang ditampilkan itu menjadi ciri keprofesionalannya. 

Selanjutnya, Mukhtar dan Hully (2012:21) mengatakan bahwa salah satu 

kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan 

dasar mengajar, dimana keterampilan dasar mengajar merupakan 

keterampilan minimal yang harus dimilki setiap individu yang berprofesi 

sebagai pengajar sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas 

mengajarnya secara terencana dan professional. Terdapat delapan 

keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, 

diantaranya: keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, 

menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi 

kelompok kecil, mengelola kelas, dan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika.  Jika dilihat dari 
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karakteristiknya, sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah 

objek abstrak, kebenarannya berdasarkan logika, pembelajarannya secara 

bertingkat dan kontinu, ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang 

lainnya, menggunakan bahasa simbol, diaplikasikan di bidang ilmu lain. Jika 

kita melihat lagi peran guru dalam proses pembelajaran sebagaimana telah 

diungkapkan sebelumnya, guru sebagai demonstrator diharapkan dapat 

memahami kurikulum. Saat ini berlaku kurikulum 2013. Sehingga proses 

pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan pedoman umum 

pembelajaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum. Pada Lampiran IV berisi tentang Pedoman Umum 

Kegiatan Pembelajaran yang harus dilakukan guru dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013. Pembelajaran langsung dalam 

kurikulum 2013 menerapkan lima pengalaman belajar pokok, yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. Oleh karena itu, berdasarkan karakteristik matematika 

dan pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013 maka katerampilan 

dasar mengajar sangat diperlukan karena akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran. 

Untuk dapat melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

dengan baik maka guru terlebih dahulu perlu memiliki pengetahuan mengenai 

delapan keterampilan dasar mengajar tersebut. Dalam kenyataannya guru 
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tidak mengetahui delapan keterampilan dasar mengajar tersebut, sehingga 

muncul pertanyaan mengenai kemampuan guru mengajar tanpa dibekali 

dengan pengetahuan tentang delapan keterampilan dasar mengajar tersebut. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti juga memperoleh informasi  

bahwa sekalipun guru tidak mengetahui delapan keterampilan dasar dalam 

mengajar guru tetap melaksanakan kegiatan membuka dan menutup pelajaran, 

kegiatan menjelaskan yang merupakan inti dari kegiatan pembelajaran, dan 

menutup pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui 

keadaan yang sebenarnya mengenai kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri 

Se-Kecamatan Narmada tahun pelajaran 2018/2019, dan mengetahui secara 

lebih rinci mengenai hubungan antar kemampuan guru melaksanakan masing-

masing keterampilan dasar mengajar.. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Iskandar dalam 

Darmadi (2014:185) mengatakan bahwa “Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian untuk memberikan uraian mengenai fenomena atau gejala sosial yang 

diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independent) berdasarkan indikator-indikator dari variabel 

yang diteliti…”. Darmadi (2014:185) juga mengatakan bahwa “… cara untuk 

melaporkan hasil penelitian ini adalah melalui deskripsi. Deskripsi yang 

dimaksudkan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan 

ukuran kuantitatif misalnya berbentuk mean, persentase, jumlah responden, dan 

lain-lain. Selanjutnya dapat pula dilakukan dengan mendeskripsikan suatu 

fenomena atau gejala yang menggunakan interpretasi dari angka-angka maupun 

dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan teori yang digunakan pada 

variabel penelitian. 

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang 

bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta 

dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara 

detail (Lehmann 1979). Isaac dan Michael (1980) menyatakan bahwa tujuan 

penelitian deskriptif adalah: “to describe systematically the facts and 
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characteristics of a given population or area of intereset.” Penelitian deskriptif 

kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban 

terhadap suatu masalah dan/atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan 

luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif  (Yusuf, 2014:62). 

Prasetyo dan Jannah (2016:27) mengatakan bahwa “… jika kita 

menggunakan pendekatan kuantitatif, penekanan utamanya adalah metode 

kuantitatif … karena kita menggunakan metode kuantitatif sebagai metode 

utama, data yang kita hasilkan adalah data kuantitatif sebagai data utama. Selain 

itu, Suryani dan Hendryadi (2015:109) juga mengatakan bahwa “… pendekatan 

kuantitatif menggambarkan data melalui angka-angka.” 

3.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksankan dalam dua tahapan yang terdiri dari tahap 

persiapan penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian.  

A.  Tahap persiapan penelitian 

Dalam tahap ini  peneliti menyusun proposal penelitian. Termasuk di 

dalamnya melakukan uji validitas instrument penelitian. Uji validitas 

instrument penelitian ini dilakukan dengan meminta pendapat ahli untuk 

memperoleh instrument penelitian yang valid. Instumen yang telah melalui 

tahap uji validitas selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian. 
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B.  Tahap pelaksanaan penelitian 

1. Peneliti meminta jadwal mengajar guru matematika di SMA Negeri 1 

Narmada dan SMA Negeri 2 Narmada. Hal ini akan membantu peneliti 

untuk menentukan jadwal pengambilan data. 

2. Pengambilan data penelitian. 

Dalam tahap ini peneliti melaksanakan pengambilan data 

menggunakan lembar observasi dan pedoman wawancara. Pengamatan 

akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

Selanjutnya wawancara akan dilaksanakan setelah proses pembelajaran 

selesai. Peneliti juga melakukan perekaman suara untuk mengantisipasi 

adanya informasi yang terlewat. Rekaman suara ini akan digunakan 

untuk melakukan pengamatan lanjutan untuk memperoleh data yang 

lebih tepat. 

3. Setelah peneliti selesai melaksanakan pengambilan data, selanjutnya 

peneliti melakukan analisis data sesuai dengan tekhnik analisis data 

dalam proposal penelitian. 

4. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menyusun laporan 

penelitian. 

Jadwal Penelitian terlampir dalam Lampiran 3. 
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3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 

tahun 2018 di SMA Negeri Sekecamatan Narmada yaitu SMA Negeri 1 

Narmada dan SMA Negeri 2 Narmada . 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru matematika di SMA 

Negeri Sekecamatan Narmada yang berjumlah 8 guru, yang terdiri dari 6 guru 

dari SMA Negeri 1 Narmada dan 2 guru dari SMA Negeri 2 Narmada. Adapun 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian 

yang didapatkan dengan menngunakan sampling jenuh. Darmadi (2014:65) 

menyatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan 

bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.   

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat dengan kegiatan seseorang yang 

dijadikan sumber data penelitian (Sugiyono, 2017:2014). 
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2. Wawancara  

Jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya 

(Sugiyono, 2017:197). 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Jenis Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi 

Data-data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan 

instrumen lembar observasi terstruktur yang terdiri dari beberapa indikator 

yang didalamnya termuat beberapa deskriptor. Lembar observasi dalam 

penelitian ini menggunakan skala Guttman dalam bentuk checklist dengan 

pemberian skor untuk masing-masing indikator disesuaikan dengan jumlah 

deskriptor yang tampak. Sugiyono (2017:139) mengatakan bahwa skala 

Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat 

dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan 

terendah nol (Terlampir dalam Lampiran 6) .   

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

wawancara tidak terstruktur (Terlampir dalam Lampiran 7). 



79 
  

 
 

3.6.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Kisi-kisi dalam instrument penelitian ini terlampir dalam Lampiran 4 . 

3.6.3 Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Pengujian validitas isi instrument. Validitas isi berhubungan dengan 

kesanggupan tes untuk mengukur isi yang seharusnya diukur (Uno dan Koni, 

2013:152). Untuk mendapatkan validitas isi yang tinggi perlu dilakukan suatu 

diskusi yang mendalam, yang diikuti oleh orang-orang yang ahli dalam bidang 

studi yang bersangkutan serta ahli dalam pengukuran dan penilaian (Yusuf, 

2015:62). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Suryani dan Hendryadi (2015:118) menyatakan bahwa statistik yang 

digunakan dalam penelitian deskriptif adalah statistik deskriptif. Dengan 

statistik deskriptif, peneliti hanya menggambarkan apa yang ada melalui grafik, 

tabel, gambar dan lainnya. 

3.7.1 Teknik Analisis Data untuk Mengukur Kemampuan Guru Melaksanakan 

Delapan Keterampilan Dasar Mengajar dalam Pembelajaran Matematika di 

SMA Negeri Se-Kecamatan Narmada Tahun Pelajarann 2018/2019. 

Arikunto (2013:272) mengungkapkan langkah-langkah dalam 

menskor sampai dengan memberikan kategori dalam menganalisis data 

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu sebagai berikut. 
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1. Memberikan skor pada setiap indikator dalam skala. 

2. Menjumlahkan skor untuk setiap aspek secara keseluruhan. 

3. Menyusun pedoman konversi yang akan dijadikan patokan penilaian. 

Nurkancana dan Sunartana (1990:99) mengungkapkan langkah-

langkah dalam menyusun pedoman konversi penilaian dengan norma 

absolut dengan skla Z skor yaitu sebagai berikut:  

1) Mencari Skor Maksimal Ideal (SMI) 

2) Mencari angka rata-rata ideal atau Mean Ideal (    

Angka rata-rata ideal dicari dengan rumus: 

   
 

 
       

3) Mencari standar deviasi ideal (     

Standar deviasi ideal dicari dengan rumus: 

    
 

 
     

Berdasarkan    dan     maka dapat disusun kategori kemampuan guru 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar sebagai berikut 

(Nurkancana dan Sunartana, 1990:103) 

Tabel 3. 1 Pedoman Umum 

No Interval Kategori 

1.              Sangat Baik 

2.                         Baik 

3.                         Cukup Baik 

4.                         Kurang Baik 

5.              Sangat Kurang Baik 
Keterangan: X = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan dasar mengajar 
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Tabel 3. 2 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

No Interval Kategori 

1.         Sangat Baik 

2.                Baik 

3.               Cukup Baik 

4.              Kurang Baik 

5.         Sangat Kurang Baik 
Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran 

Tabel 3. 3 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Keterampilan Menjelaskan 

No Interval Kategori 

1.      Sangat Baik 

2.        Baik 

3.        Cukup Baik 

4.        Kurang Baik 

5.      Sangat Kurang Baik 
Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan 

Tabel 3. 4 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Keterampilan Bertanya 

No Interval Kategori 

1.          Sangat Baik 

2.               Baik 

3.              Cukup Baik 

4.              Kurang Baik 

5.         Sangat Kurang Baik 

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya 

Tabel 3. 5 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Keterampilan Mengadakan Variasi 

No Interval Kategori 

1.          Sangat Baik 

2.               Baik 

3.              Cukup Baik 

4.              Kurang Baik 

5.         Sangat Kurang Baik 

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi 
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Tabel 3. 6 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Keterampilan Memberikan Penguatan 

No Interval Kategori 

1.        Sangat Baik 

2.            Baik 

3.            Cukup Baik 

4.            Kurang Baik 

5.       Sangat Kurang Baik 

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan penguatan 

Tabel 3. 7 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Keterampilan Mengelola Kelas 

No Interval Kategori 

1.        Sangat Baik 

2.            Baik 

3.            Cukup Baik 

4.            Kurang Baik 

5.        Sangat Kurang Baik 

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengelola kelas 

Tabel 3. 8 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 
 

No Interval Kategori 

1.        Sangat Baik 

2.            Baik 

3.            Cukup Baik 

4.            Kurang Baik 

5.        Sangat Kurang Baik 
Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

Tabel 3. 9 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

No Interval Kategori 

1.        Sangat Baik 

2.            Baik 

3.            Cukup Baik 

4.            Kurang Baik 

5.        Sangat Kurang Baik 

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
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Tabel 3. 10 Pedoman Penentuan Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan 

Delapan Keterampilan Dasar Mengajar 

No Interval Kategori 

1.          Sangat Baik 

2.                Baik 

3.                Cukup Baik 

4.                Kurang Baik 

5.          Sangat Kurang Baik 

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data untuk Menghitung Besarnya Hubungan antar 

Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan Keterampilan Dasar Mengajar 

dalam Pembelajaran Matematika di SMA Negeri Se-Kecamatan Narmada 

Tahun Pelajarann 2018/2019. 

Sukoco ( 2014: 95) dalam modulnya tentang Statistik Non Parametrik 

menguraikan tentang teknik statistik korelasi Spearman Rank untuk 

menentukan besarnya hubungan antara dua variabel sebagai berikut. 

Persamaan 01 : untuk data yang skornya tidak ada yang sama 

     
 ∑   

       
 

Persamaan 02 : untuk data yang skornya ada yang sama 

   
∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

Dan, 

∑   
    

  
 ∑   
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∑   
    

  
 ∑   

∑   ∑
    

  
 

∑   ∑
    

  
 

Dimana: 

       nilai korelasi Rank Spearman  

    selisih ranking data ke-i 

    jumlah sampel 

     jumlah data yang sama 

Setelah mengetahui nilai koefisien korelasi dari variabel yang dicari 

hubungannya, langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi koefisien 

korelasi. 

Tabel 3. 11 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Nilai Makna 

0.00 – 0.199 Sangat rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.000 Sangat kuat 
Sumber: Sugiyono, 2014:231 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Narmada dan SMA Negeri 2 

Narmada sejak bulan juli sampai dengan bulan September tahun 2018. Pengambilan 

data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan 

perekaman suara. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

4. 1 Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan 

Keterampilan Dasar Mengajar dalam Pembelajaran Matematika di SMA 

Negeri Se-Kecamatan Narmada Tahun Pelajaran 2018/2019. 

1. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Berdasarkan pengamatan, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. 1 Hasil pengamatan kemampuan guru melaksankan keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran 

No 
Kode 

Guru 

Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Menarik 

Perhatian 

Membang-

kitkan 

Motivasi 

Memberi-

kan Acuan 

Membuat 

Kaitan 

Meninjau 

Kembali 

Meng-

evaluasi 

Tindak 

lanjut 

Total 

Skor 

1. A 2 4 2 1 0 0 1 10 

2. B1 0 3 3 1 0 0 1 
10 

B2 0 3 4 1 0 0 1 

3. C 2 3 1 0 0 0 2 8 

4. D1 2 3 0 0 0 0 1 
7 

D2 2 3 1 0 0 0 0 

5. E1 1 2 1 0 0 0 2 
9 

E2 2 3 2 0 0 0 1 

6. F 1 1 2 0 1 0 1 6 

7. G1 1 2 2 1 1 1 2 
14 

G2 2 2 5 1 1 1 0 

8. H 0 2 3 1 0 0 1 7 
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Dengan: 

B1 : Pengambilan data pertama terhadap Guru B 

B2 : Pengambilan data kedua terhadap Guru B 

D1 : Pengambilan data pertama terhadap Guru D 

D2 : Pengambilan data kedua terhadap Guru D 

E1 : Pengambilan data pertama terhadap Guru E 

E2 : Pengambilan data kedua terhadap Guru E 

G1 : Pengambilan data pertama terhadap Guru B 

G2 : Pengambilan data kedua terhadap Guru G 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.1 dan pedoman 

penentuan kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran pada Tabel 3.2, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 4. 2 Kategori Kemampuan Guru melaksanakan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.           16.625 0 0 Sangat Baik 0 % 

2.                 12.66 1 12.66 Baik 12.5 % 

3.                9.495 4 37.98 Cukup Baik 50 % 

4.               6.33 3 18.99 Kurang Baik 37.5 % 

5.          2.37 0 0 Sangat Kurang Baik 0 % 

 
∑       69.63 

 
Rata-rata 8.7037 

Sumber: Data Primer  

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran 
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Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1 : Piechart  Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan Membuka 

dan Menutup Pelajaran 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran yaitu  8.7037 (perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) dan 

termasuk dalam kategori cukup baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.2 dan 

Gambar 1 diketahui bahwa 50% guru memiliki kemampuan cukup baik 

dalam melaksanakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran  

Di bawah ini diuraikan mengenai masing-masing komponen dalam 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan persentase 

keterlaksanaannya. 

Tabel 4. 3 Kemampuan Guru Dalam Menarik Perhatian 

No Komponen manarik perhatian 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Guru mengucapkan kata-kata dengan 

tegas dan jelas. 
1 0 1 1 1 1 1 0 6 75% 

2. Melakukan tanya jawab untuk 

mengecek kesiapan siswa dalam belajar 
1 0 1 1 1 0 1 0 5 62.5% 

3. Mengenalkan media yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Skor masing-masing guru 2 0 2 2 2 1 2 0  
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Tabel 4. 4 Kemampuan Guru dalam Membangkitkan Motivasi 

No Komponen membangkitkan motivasi 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Menunjukkan kehangatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12.5% 

2. Menunjukkan sikap antusias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

3. Ada siswa yang bertanya/guru 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

1 1 1 1 1 0 0 0 5 62.5% 

4. Mengetahui minat siswa terhadap 

pelajaran matematika 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

5. Mencari solusi untuk menghadapi siswa 

yang kurang berminat terhadap 

pelajaran matematika 

1 1 1 1 1 0 1 1 7 87.5% 

Skor masing-masing guru 4 3 3 3 3 1 2 2  

 

Tabel 4. 5 Kemampuan Guru dalam Memberikan Acuan 

No Komponen memberikan acuan 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dan mengarah pada isi pelajaran yang 

akan dipelajari 

1 0 0 0 0 0 1 1 3 37.5% 

2. Mengungkapkan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 
0 1 0 0 0 0 1 0 2 25% 

3. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 
0 1 0 0 0 0 1 0 2 25% 

4. Mengemukakan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan  
0 1 1 0 1 1 1 1 6 75% 

5. Mengemukakan hal-hal pokok yang 

akan dibahas 
1 1 0 1 1 1 1 1 7 87.5% 

Skor masing-masing guru 2 4 1 1 2 2 5 3  
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Tabel 4. 6 Kemampuan Guru dalam Membuat kaitan 

No Komponen membuat kaitan 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 12.5% 

2. Mengulas sepintas garis besar isi 

pelajaran yang telah lalu dan 

mengaitkannya dengan materi yang 

akan dipelajari 

1 1 0 0 0 0 1 1 4 50% 

Skor masing-masing guru 1 2 0 0 0 0 1 1  

 

Tabel 4. 7 Kemampuan Guru dalam Meninjau Kembali dan Mengevaluasi 

No 
Komponen meninjau kembali dan 

mengevaluasi 

Kode Guru 
Skor 

Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Guru mengucapkan kata-kata dengan 

tegas dan jelas. 
0 0 0 0 0 1 1 0 2 25% 

2. Melakukan tanya jawab secara lisan 

mengenai materi yang telah dipelajari 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 12.5% 

Skor masing-masing guru 0 0 0 0 0 1 2 0  

  

Tabel 4. 8 Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Tindak Lanjut 

No Komponen melaksanankan tindak lanjut 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Memberikan dorongan atau nasehat 0 0 1 0 1 0 1 0 3 37.5% 

2. Memberikan soal-soal tertulis yang 

dapat dikerjakan siswa di luar rumah 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Skor masing-masing guru 1 1 2 1 2 1 2 1  
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2. Keterampilan Menjelaskan 

Berdasarkan pengamatan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Melaksankan Keterampilan 

Menjelaskan. 

No 
Kode 

Guru 

Keterampilan Menjelaskan 
Total 

Skor Kejelasan 
Penggunaan 

contoh/ ilustrasi 

Penekanan pada 

bagian penting 

Memperoleh 

balikan 

1. A 4 0 3 3 10 

2. 
B1 4 0 3 2 

9 
B2 4 0 3 2 

3. C 4 0 3 2 9 

4. 
D1 4 0 3 2 

9 
D2 4 0 3 1 

5. 
E1 4 0 3 2 

9 
E2 4 0 3 2 

6. F 4 0 3 2 9 

7. 
G1 4 0 2 3 

10 
G2 4 0 3 3 

8. H 3 0 3 2 8 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.9 dan pedoman 

penentuan kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

menjelaskan pada Tabel 3.3, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. 10 Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Menjelaskan 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.      10.5 7 73.5 Sangat Baik 87.5% 

2.        7.5 1 7.5 Baik 12.5% 

3.        5.5 0 0 Cukup Baik 0% 

4.        3.5 0 0 Kurang Baik 0% 

5.      1 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 
∑       81 

 
Rata-rata 10.125 

Sumber: Data Primer  

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan 
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Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2 : Piechart Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan  

Menjelaskan 

Berdasarkan Tabel 4.9 dan Tabel 4.10, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan yaitu 10.125 

(perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.10 dan Gambar 2 diketahui 

bahwa 87.5% guru memiliki kemampuan sangat baik dalam melaksanakan 

keterampilan menjelaskan. 

Di bawah ini diuraikan mengenai masing-masing komponen dalam 

keterampilan menjelaskan dan persentase keterlaksanaannya. 

Tabel 4. 11 Kemampuan Guru dalam Menjelaskan dengan Indikator Kejelasan 

No Komponen kejelasan 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Suara terdengar ke seluruh bagian kelas 1 0 1 1 1 1 1 0 6 75% 

2. Pembicaraan dilakukan dengan lancar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

3. Tidak menggunakan kata-kata yang 

meragukan 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

4. Menjelaskan arti dari istilah yang baru 

didengar peserta didik 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 12.5% 

5. Menggunakan bahasa Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

6. Memberikan contoh yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Skor masing-masing guru 4 4 4 4 4 4 4 3  
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Tabel 4. 12 Kemampuan Guru dalam Menjelaskan dengan Memberikan Penekanan 

pada Bagian Penting 

No Komponen memberikan penekanan 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Memberikan penekanan dengan 

mengubah suara keras menjadi lembut 

dan/atau cepat menjadi lambat 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

2. Menegaskan bagian yang penting 

melalui gerakan tangan 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

3. Memberikan penekanan pada bagian 

yang penting dengan kata-kata atau 

ungkapan seperti pertama, kedua, dan 

seterusnya atau coba pe 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Skor masing-masing guru 3 3 3 3 3 3 3 3  

 

Tabel 4. 13 Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Komponen Memperoleh Balikan 

No Komponen memberikan acuan 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Mengajukan pertanyaan untuk 

mengecek pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran. 

1 0 0 1 0 1 1 1 5 62.5% 

2. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

3. Memperhatikan gerak-gerik peserta 

didik. 
1 1 1 0 1 0 1 0 5 62.5% 

Skor masing-masing guru 3 2 2 2 2 2 3 2  
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3. Keterampilan Bertanya 

Berdasarkan pengamatan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Hasil pengamatan kemampuan guru melaksankan keterampilan 

bertanya 

No Kode Guru 
Keterampilan Bertanya 

Total Skor 
Bertanya Dasar Bertanya Lanjut 

1 A 6 4 10 

2 
B1 3 2 

6 
B2 4 2 

3 C 5 3 8 

4 
D1 5 4 

9 
D2 5 4 

5 
E1 0 1 

6 
E2 4 2 

6 F 6 2 8 

7 
G1 5 4 

11 
G2 6 5 

8 H 5 4 9 
 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.14 dan pedoman 

penentuan kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya 

pada Tabel 3.4, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. 15 Kategori Kemampuan Guru melaksanakan keterampilan 

bertanya 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.          13.125 0 0 Sangat Baik 0% 

2.               9.995 4 39.98 Baik 50% 

3.              7.495 2 14.99 Cukup Baik 25% 

4.              4.995 2 9.99 Kurang Baik 25% 

5.         1.87 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 
∑       64.96 

 
Rata-rata 8.12 

Sumber: Data Primer  

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya 
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Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 3 : Piechart  Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan Bertanya 
 

Berdasarkan Tabel 4.14 dan Tabel 4.15, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya yaitu 8.12 

(perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) dan termasuk dalam kategori 

cukup baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.15 dan Gambar 3 diketahui 

bahwa 50% guru memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan 

keterampilan bertanya. 

Di bawah ini diuraikan mengenai masing-masing komponen dalam 

keterampilan bertanya dan persentase keterlaksanaannya. 

Tabel 4. 16 Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan Bertanya Dasar 

No Komponen bertanya dasar 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Mengungkapkan pertanyaan dalam 

bahasa yang jelas dan singkat 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

2. Memberikan acuan 1 0 1 1 0 1 1 1 6 75% 

3. Memusatkan pertanyaan pada hal-hal 

penting 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

4. Memberikan siswa waktu berpikir 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

5. Memberikan giliran 1 0 0 0 0 1 1 0 3 37.5% 

6. Menyebarkan pertanyaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

7. Memberikan tuntunan 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Skor masing-masing guru 5 4 5 5 4 6 6 5  
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Tabel 4. 17 Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan Bertanya Lanjut 

No Komponen memberikan acuan 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Mengajukan pertanyaan pengetahuan 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

2. Mengajukan pertanyaan pemahaman 1 0 0 1 0 0 1 1 4 50% 

3. Mengajukan pertanyaan penerapan 1 1 1 1 1 0 1 1 7 87.5% 

4. Mengajukan pertanyaan analisis 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12.5% 

5. Mengajukan pertanyaan sintesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

6. Mengajukan pertanyaan evaluasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

7. Pengaturan urutan pertanyaan secara 

tepat 
1 0 0 1 0 0 1 1 4 50% 

8. Memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menjawab pertanyaan dari 

temannya. 

0 0 1 0 0 0 1 0 2 25% 

Skor masing-masing guru 3 2 3 4 2 2 5 4  

 

4. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Berdasarkan pengamatan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 18 Hasil pengamatan kemampuan guru melaksankan keterampilan 

mengadakan variasi 

No 
Kode 

Guru 

Keterampilan Mengadakan Variasi 

Total 

Skor 
Variasi 

dalam gaya 

mengajar 

Variasi dalam 

penggunaan 

media 

Variasi 

dalam pola 

interaksi 

Variasi dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

1. A 5 0 3 1 9 

2. 
B1 4 0 3 1 

10 
B2 5 0 3 1 

3. C 5 0 3 2 10 

4. 
D1 5 0 3 1 

11 
D2 4 0 3 2 

5. 
E1 4 0 2 1 

9 
E2 5 0 3 1 

6. F 5 0 3 3 11 

7. 
G1 4 0 1 1 

11 
G2 5 0 3 3 

8. H 4 0 3 1 8 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.18 dan pedoman 

penentuan kriteria kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

mengadakan variasi pada Tabel 3.5, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. 19 Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Mengadakan Variasi 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.          13.125 0 0 Sangat Baik 0% 

2.               9.995 7 69.965 Baik 87.5% 

3.              7.495 1 7.495 Cukup Baik 12.5% 

4.              4.995 0 0 Kurang Baik 0% 

5.         1.87 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 
∑       77.46 

 
Rata-rata 9.6825 

Sumber: Data Primer  

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi 
 

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4 : Piechart Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Mengadakan Variasi 

Berdasarkan Tabel 4.18 dan Tabel 4.19, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi yaitu 

9.6825 (perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) dan termasuk dalam 

kategori baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.19 dan Gambar 4 diketahui 



97 
  

 
 

bahwa 87% guru memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan 

keterampilan mengadakan variasi. 

Di bawah ini diuraikan mengenai masing-masing komponen dalam 

keterampilan mengadakan variasi dan persentase keterlaksanaannya. 

Tabel 4. 20 Kemampuan Guru Menggunakan Variasi dalam Gaya Mengajar 

No Komponen variasi gaya mengajar 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Suara guru tinggi rendah dan/atau cepat-

lambat 
1 1 1 1 1 1 1 0 7 87.5% 

2. Memusatkan perhatian 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

3. Ekspresi wajah seperti senyuman, 

kerutan dahi, dan lain sebagainya 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

4. Gerakan tangan, anngukan kepala, 

tepukan bahu. 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

5. Perubahan posisi guru. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Skor masing-masing guru 5 5 5 5 5 5 5 5  
 

Tabel 4. 21 Kemampuan Guru Mengadakan Variasi dalam Penggunaan Media 

No 
Komponen variasi dalam penggunaan 

media 

Kode Guru 
Skor 

Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Menggunakan media yang dapat dilihat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2. Menggunakan media yang dapat dilihat 

dan didengar 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

3. Menggunakan media yang dapat diraba 

dan dimanipulasi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Skor masing-masing guru 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Tabel 4. 22 Kemampuan Guru Mengadakan Variasi dalam Pola Interaksi 

No Komponen variasi dalam pola interaksi 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Guru-kelompok peserta didik 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

2. Guru-individual peserta didik 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

3. Peserta didik-peserta didik 0 1 0 1 1 0 0 0 3 37.5% 

4. Peserta didik-peserta didik dalam 

kelompoknya 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Skor masing-masing guru 3 4 3 4 4 3 3 3  
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Tabel 4. 23 Kemampuan Guru Mengadakan Variasi dalam Kegiatan Pembelajaran 

No 
Komponen variasi dalam kegiatan 

pembelajaran 

Kode Guru 
Skor 

Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Berdiskusi/tukar pendapat 0 0 0 0 0 1 1 0 2 25% 

2. Meminta siswa untuk mengerjakan soal-

soal 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

3. Meminta siswa untuk melaporkan hasil 

kerja di depan kelas. 
0 0 1 1 0 1 1 0 4 50% 

Skor masing-masing guru 1 1 2 2 1 3 3 1  
 

5. Keterampilan Memberikan Penguatan 

Berdasarkan pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 24 Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Melaksankan 

Keterampilan Memberikan Penguatan 

No Kode Guru Skor Keterampilan 

Memberi Penguatan 
Total Skor 

1. A 4 4 

2. 
B1 2 

4 
B2 4 

3. C 4 4 

4. 
D1 3 

3 
D2 3 

5. 
E1 1 

4 
E2 4 

6. F 4 4 

7. 
G1 2 

4 
G2 4 

8. H 4 4 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.24 dan pedoman 

penentuan kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

memberikan penguatan pada Tabel 3.6, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut. 
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Tabel 4. 25 Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Memberikan Penguatan 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.        5.25 0 0 Sangat Baik 0% 

2.            3.95 7 27.65 Baik 87.5% 

3.            2.95 1 2.95 Cukup Baik 12.5% 

4.            1.95 0 0 Kurang Baik 0% 

5.       0.7 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 
∑       30.6 

 
Rata-rata 3.825 

Sumber: Data Primer  

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan penguatan 
 

 

Lebih jelasnya, dapat sdilihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 5: Piechart Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan Memberikan 

Penguatan 

Berdasarkan Tabel 4. 24 dan Tabel 4.25, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan penguatan 

yaitu 3.825 (perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) dan termasuk 

dalam kategori baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.25 dan Gambar 4 

diketahui bahwa 87% guru memiliki kemampuan yang baik dalam 

melaksanakan keterampilan memberikan penguatan. 

Di bawah ini diuraikan mengenai masing-masing komponen dalam 

keterampilan memberikan penguatan dan persentase keterlaksanaannya. 
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Tabel 4. 26 Kemampuan Guru Melaksankan Komponen Memberikan Penguatan 

No 
Komponen keterampilan memberikan 

penguatan 

Kode Guru 
Skor 

Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Memberikan penguatan secara verbal 1 1 1 0 1 1 1 1 7 87.5% 

2. Memberikan penguatan melalui mimik, 

senyuman, tepukan tangan atau 

anggukan kepala 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

3. Memberikan penguatan dengan 

mendekati siswa 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

4. Memberikan penguatan dengan 

sentuhan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

5. Memberikan komentar pada tugas 

tertulis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

6. Memberikan soal-soal latihan 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Skor masing-masing guru 4 4 4 3 4 4 4 4  
 

6. Keterampilan Mengelola Kelas 

Berdasarkan pengamatan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 27 Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Mengelola Kelas 

No 
Kode 

Guru 

Keterampilan Mengelola Kelas 
Total 

skor Menunjukkan 

sikap tanggap 

Memodifikasi 

tingkah laku 

Mengatasi perilaku yang 

menimbulkan masalah 

1 A 1 2 0 3 

2 
B1 1 2 0 

4 
B2 2 2 0 

3 C 2 2 1 
5 

4 
D1 2 2 0 

D2 2 2 1 5 

5 
E1 1 2 0 

3 
E2 1 2 0 

6 F 1 2 0 3 

7 
G1 2 2 0 

4 
G2 2 2 0 

8 H 2 1 0 3 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.26 dan pedoman 

penentuan kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

mengelola kelas pada Tabel 3.7, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. 28 Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Mengelola Kelas 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.        5.25 2 10.5 Sangat Baik 25% 

2.            3.95 2 7.9 Baik 25% 

3.            2.95 4 11.8 Cukup Baik 50% 

4.            1.95 0 0 Kurang Baik 0% 

5.        0.7 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 
∑       30.2 

 
Rata-rata 3.775 

Sumber: Data Primer  

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengelola kelas 

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 6:  Piechart Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan Mengelola 

Kelas 

Berdasarkan Tabel 4.26 dan Tabel 4.27, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengelola kelas yaitu 3.775 

(perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) dan termasuk dalam kategori 

baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.28 dan Gambar 6 diketahui bahwa 
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50% guru memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melaksanakan 

keterampilan mengelola kelas. 

Di bawah ini diuraikan mengenai masing-masing komponen dalam 

keterampilan mengelola kelas dan persentase keterlaksanaannya. 

Tabel 4. 29 Kemampuan Guru Menunjukkan Sikap Tanggap 

No Komponen menunjukkan sikap tanggap 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Memberikan teguran 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

2. Gerak mendekati 0 1 1 1 0 0 1 1 5 62.5% 

Skor masing-masing guru 1 2 2 2 1 1 2 2  
 

Tabel 4. 30 Kemampuan Guru Memodifikasi Tingkah-Laku 

No Komponen memodisikasi tingkah-laku 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Menetapkan tingkah laku yang akan 

diperbaiki 
1 1 1 1 1 1 1 0 7 87.5% 

2. Menetapkan aturan 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Skor masing-masing guru 2 2 2 2 2 2 2 1  

 

Tabel 4. 31 Kemampuan Guru Mengatasi Perilaku Yang Menimbulkan Masalah 

No 
Komponen mengatasi perilaku yang 

menimbulkan masalah 

Kode Guru 
Skor 

Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Memindahkan benda-benda yang dapat 

mengganggu 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 12.5% 

2. Memberikan hukuman untuk perilaku 

yang sangat mengganggu 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 12.5% 

Skor masing-masing guru 0 0 1 1 0 0 0 0  

 

  



103 
  

 
 

7. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Berdasarkan pengamatan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 32 Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Mengajar Kelompok Kecil Dan Perorangan 

No 
Kode 

Guru 

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan Total 

Skor Mengadakan pendekatan secara pribadi mengorganisasi 

1. A 2 3 5 

2. 
B1 0 0 

5 
B2 2 3 

3. C 2 3 5 

4. 
D1 0 0 

2 
D2 0 2 

5. 
E1 0 0 

5 
E2 2 3 

6. F 2 4 6 

7. 
G1 0 0 

6 
G2 2 4 

8. H 2 3 5 
 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.32 dan pedoman 

penentuan kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan pada Tabel 3.8, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. 33 Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.        5.25 7 36.75 Sangat Baik 87.5% 

2.            3.95 0 3.950 Baik 0% 

3.            2.95 0 2.950 Cukup Baik 0% 

4.            1.95 1 1.95 Kurang Baik 12.5% 

5.        0.7 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 
∑       38.7 

 
Rata-rata 4.8375 

Sumber: Data Primer  

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 
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 Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 7 : Piechart Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan Mengajar 

Kelompok Kecil Dan Perorangan 

Berdasarkan Tabel 4.32 dan Tabel 4.33, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan yaitu 4.8375 (perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) 

dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 

4.33 dan Gambar 7 diketahui bahwa 87% guru memiliki kemampuan yang 

sangat baik dalam melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan. 

Di bawah ini diuraikan mengenai masing-masing komponen dalam 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Tabel 4. 34 Kemampuan Guru Mengadakan Pendekatan Secara Pribadi 

No 
Komponen mengadakan pendekatan 

secara pribadi 

Kode Guru 
Skor 

Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Memberikan respon positif terhadap 

buah pikiran peserta didik  
1 1 1 0 1 1 1 1 7 87.5% 

2. Menunjukkan kesiapan untuk membantu 

memecahkan kesulitan yang dihadapi 

peserta didik 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 87.5% 

Skor masing-masing guru 2 2 2 0 2 2 2 2  
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Tabel 4. 35 Kemampuan Guru dalam Mengorganisasi 

No Komponen mengorganisasi 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Memberikan orientasi tentang tujuan 

dan/atau tugas yang harus dikerjakan 

kelompok/perorangan. 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

2. Membentuk kelompok yang tepat, 

dalam jumlah dan tingkat kemampuan. 
0 0 0 0 0 1 1 0 2 25% 

3. Membagi perhatian kepada kelompok 

atau perorangan. 
1 1 1 0 1 1 1 1 7 87.5% 

4. Mengakhiri kegiatan dengan cara 

menerima laporan hasil kerja peserta 

didik dan/atau meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Skor masing-masing guru 3 3 3 2 3 4 4 3  

 

8. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Berdasarkan pengamatan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 36 Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

No 
Kode 

Guru 

Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Total 

Skor Memusatkan 

Perhatian 

Memperjelas 

masalah atau 

urunan pendapat 

Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi 

Menutup 

diskusi 

1. A 1 1 0 0 2 

2. 
B1 0 0 0 0 

3 
B2 1 1 0 1 

3. C 1 1 0 0 2 

4. 
D1 0 0 0 0 

0 
D2 0 0 0 0 

5. 
E1 0 0 0 0 

2 
E2 1 1 0 0 

6. F 1 1 0 2 4 

7. 
G1 0 0 0 0 

6 
G2 1 1 1 3 

8. H 1 1 0 0 2 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.36 dan pedoman 

penentuan kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil pada Tabel 3.9, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 4. 37 Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.        5.25 1 5.25 Sangat Baik 12.5% 

2.            3.95 1 3.95 Baik 12.5% 

3.            2.95 1 2.95 Cukup Baik 12.5% 

4.            1.95 4 7.8 Kurang Baik 50% 

5.        0.7 1 0.7 Sangat Kurang Baik 12.5% 

 
∑       20.65 

 
Rata-rata 2.581 

Sumber: Data Primer  

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 

 

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 8: Piechart Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Berdasarkan Tabel 4.36 dan Tabel 4.37, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil yaitu 2.581 (perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) 

dan termasuk dalam kategori cukup baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 
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4.37 dan Gambar 8 diketahui bahwa 50% guru memiliki kemampuan yang 

kurang baik  dalam melaksanakan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil. 

Di bawah ini diuraikan mengenai masing-masing komponen dalam 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan persentase 

keterlaksanaannya. 

Tabel 4. 38 Kemampuan Guru Memusatkan Perhatian 

No Komponen memusatkan perhatian 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Merangkum hal-hal yang sudah 

disepakati (penyelesaian dari suatu 

masalah), sebelum beralih atau 

melanjutkan ke masalah/hal berikutnya. 

1 1 1 0 1 1 1 1 7  

Skor masing-masing guru 1 1 1 0 1 1 1 1  
 

Tabel 4. 39 Kemampuan Memperjelas Masalah atau Urunan Pendapat 

No Komponen memusatkan perhatian 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Memperjelas dengan menguraikan 

kembali masalah atau menerangkan 

gagasan/pendapat tersebut hingga 

menjadi jelas. 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 87.5% 

Skor masing-masing guru 1 1 1 0 1 1 1 1  
 

Tabel 4. 40 Kemampuan Menyebarkan Kesempatan Berpartisipasi 

No Komponen memusatkan perhatian 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Guru menilai hasil kerja kelompok/hasil 

diskusi kelompok disertai dengan saran 

atau masukan terhadap hasil kerja 

tersebut. 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 12.5% 

Skor masing-masing guru 0 0 0 0 0 0 1 0  
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Tabel 4. 41 Kemampuan Guru Menutup Diskusi 

No Komponen menutup diskusi 
Kode Guru 

Skor 
Persen

-tase A B C D E F G H 

1. Merangkum hasil diskusi bersama 

peserta didik 
0 0 0 0 0 1 1 0 2 25% 

2. Memberikan gambaran/bayangan 

tentang tindak lanjut hasil diskusi 
0 1 0 0 0 0 1 0 2 25% 

3. Guru menilai hasil kerja kelompok/hasil 

diskusi kelompok disertai dengan saran 

atau masukan terhadap hasil kerja 

tersebut. 

0 0 0 0 0 1 1 0 2 25% 

Skor masing-masing guru 0 1 0 0 0 2 3 0  

 

9. Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan Keterampilan Dasar Mengajar 

Selanjutnya, berdasarkan uraian mengenai kemampuan guru 

melaksanakan masing-masing keterampilan dasar mengajar, maka dapat 

diperoleh hasil kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan 

dasar mengajar sebagai berikut. 

Tabel 4. 42 Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan Ketrampilan Dasar 

Mengajar 

No 
Kode 

Guru 
K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 K.6 K.7 K.8 

Skor 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

1. A 10 10 10 9 4 3 5 2 53 

2. B 10 9 6 10 4 4 5 3 51 

3. C 8 9 8 10 4 5 5 2 51 

4. D 7 9 9 11 3 5 2 0 46 

5. E 9 9 6 9 4 3 5 2 47 

6. F 6 9 8 11 4 3 6 4 51 

7. G 14 10 11 11 4 4 6 6 66 

8. H 7 8 9 8 4 3 5 2 46 
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Dengan: 

K.1 : Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

K.2 : Keterampilan menjelaskan 

K.3 : Keterampilan bertanya 

K.4 : Keterampilan mengadakan variasi 

K.5 : Keterampilan memberikan penguatan 

K.6 : Keterampilan mengelola kelas 

K.7 : Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

K.8 : Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4.42 dan pedoman 

penentuan kategori kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan 

dasar mengajar  pada Tabel 3.10, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. 43 Kategori Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan 

Keterampilan Dasar Mengajar 

No Interval 
Nilai 

tengah (    

Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.          74.375 1 74.375 Sangat Baik 12.5% 

2.                56.66 4 226.64 Baik 50% 

3.                42.495 3 127.48 Cukup Baik 37.5% 

4.                28.335 0 0 Kurang Baik 0% 

5.          10.625 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 
∑       428.5 

 
Rata-rata 53.5625 

Sumber: Data Primer 

Keterangan:    = Skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 
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Lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 9: Piechart kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar 

Berdasarkan Tabel 4.42 dan Tabel 4.43, diperoleh skor rata-rata 

kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

yaitu 53.5625  (perhitungan terlampir dalam Lampiran 12) dan termasuk 

dalam kategori baik. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.43 dan Gambar 9 

diketahui bahwa 50% guru memiliki kemampuan baik dalam 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar. 

 

4. 2 Hubungan Antar Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan Keterampilan 

Dasar Mengajar dalam Pembelajaran Matematika di SMA Negeri Se-

Kecamatan Narmada Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Dalam penelitian ini telah dicari hubungan antara kemampuan guru 

melaksanakan satu keterampilan dasar mengajar dengan kemampuan guru 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) dan 

hubungan antara kemampuan guru melaksanakan masing-masing 
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keterampilan dasar mengajar menggunakan teknik statistik korelasi spearman 

rank dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. 

Berdasarkan perhitungan maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 44 Hubungan Antar Kemampuan Guru Melaksanakan Keterampilan 

Dasar Mengajar  
 

No Nilai Koefisien Korelasi Hubungan 

1.      
        Kuat 

2.      
         Sangat kuat 

3.      
        Rendah 

4.      
         Rendah 

5.      
         Sedang 

6.      
        Sangat rendah 

7.      
         Kuat 

8.      
        Kuat 

9.      
        Kuat 

10.      
        Rendah 

11.      
        Sedang 

12.      
        Rendah 

13.      
        Sedang 

14.      
        Sedang 

15.      
 0.6117 Kuat 

16.      
        Rendah 

17.      
        Rendah 

18.      
        Sangat rendah 

19.      
        Sangat rendah 
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Dengan: 

1.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan delapan 

keterampilan dasar mengajar (keseluruhan keterampilan dasar 

mengajar). 

2.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan menjelaskan dan delapan keterampilan dasar 

mengajar (keseluruhan keterampilan dasar mengajar). 

3.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan bertanya dan delapan keterampilan dasar 

mengajar (keseluruhan keterampilan dasar mengajar). 

4.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan mengadakan variasi dan delapan keterampilan 

dasar mengajar (keseluruhan keterampilan dasar mengajar). 

5.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan memberikan penguatan dan delapan 

keterampilan dasar mengajar (keseluruhan keterampilan dasar 

mengajar). 

6.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan mengelola kelas dan delapan keterampilan dasar 

mengajar (keseluruhan keterampilan dasar mengajar). 

7.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dan 

delapan keterampilan dasar mengajar (keseluruhan 

keterampilan dasar mengajar). 

8.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan 

delapan keterampilan dasar mengajar (keseluruhan 
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keterampilan dasar mengajar). 

9.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan menjelaskan dan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran. 

10.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan bertanya dan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran. 

11.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. 

12.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan 

menjelaskan. 

13.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan memberikan penguatan dan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran. 

14.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan memberikan penguatan dan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

15.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan memberikan penguatan dan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 

16.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan menjelaskan dan keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

17.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan menjelaskan dan keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil. 
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18.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

19.      
 : Koefisien korelasi kemampuan guru melaksanakan 

keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan Keterampilan Dasar Mengajar 

dalam Pembelajaran Matematika Di SMA Negeri Se-Kecamatan Narmada 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Dalam penelitian ini terlebih dahulu diuraikan mengenai kemampuan 

guru melaksanakan masing-masing keterampilan dasar mengajar yaitu: 

1. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran yaitu 8.875 

pada interval              . Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam melaksanakan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa 50% guru memiliki kemampuan cukup baik 

dalam melaksanakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 3 komponen 

upaya untuk menarik perhatian siswa, sebagian besar guru sudah 

melaksanakan 2 komponen, diantaranya; 75% guru sudah mengucapkan 

kata-kata dengan tegas dan jelas dan 62.5% guru sudah melakukan tanya 
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jawab untuk mengecek kesiapan siswa dalam belajar. Akan tetapi, terdapat 

1 komponen dalam upaya untuk menarik perhatian siswa yang tidak 

pernah dilakukan oleh guru yaitu mengenalkan media yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 5 komponen 

upaya guru untuk membangkitkan motivasi siswa, sebagian besar guru 

sudah melaksanakan 3 komponen, diantaranya; 62.5 % guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, seluruh guru (100%) sudah 

mengetahui minat siswa terhadap pelajaran matematika, dan 87.5% guru 

sudah mencari solusi untuk menghadapi siswa yang kurang berminat 

terhadap pelajaran matematika. Akan tetapi, terdapat 2 komponen dalam 

upaya membangkitkan motivasi yang sangat jarang dilakukan oleh guru, 

diantaranya; 87.5% tidak menunjukkan kehangatan (dilakukan hanya oleh 

12.5% guru) dan 100% guru tidak menunjukkan sikap antusias. 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 5 komponen 

indikator memberikan acuan mengenai materi pelajaran sudah ada 1 guru 

yang melaksanakan 5 komponen tersebut secara keseluruhan, hasil ini 

menunjukkan bahwa kemampuan salah 1 guru tersebut dalam memberikan 

acuan sudah sangat baik. Terdapat satu guru yang juga sudah 

melaksanakan 4 komponen  dalam indikator memberikan acuan. Akan 

tetapi, sebagian besar guru hanya melaksankan 2 komponen indikator 

memberikan acuan, diantaranya; 75% guru sudah mengemukakan tugas-
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tugas yang harus dikerjakan, 87.5% guru sudah mengemukakan hal-hal 

pokok yang akan dibahas. Akan tetapi, ada beberapa komponen dalam 

indikator memberi acuan yang sangat jarang dilakukan oleh guru, 

diantaranya; 62.5% guru tidak mengajukan pertanyaan yang berkaitan dan 

mengarah pada isi pelajaran yang akan dipelajari (hanya dilakukan oleh 

37.5% guru), 75% guru tidak mengungkapkan dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai (hanya dilakukan oleh 25% guru). 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 4 guru tidak memiliki 

kemampuan dalam membuat kaitan tentang materi pelajaran, karena 4 

guru tersebut tidak melaksanakan 2 komponen dalam indikator membuat 

kaitan, yaitu;  87.5% guru tidak mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik, 50% guru tidak mengulas sepintas garis besar isi 

pelajaran yang telah lalu dan mengaitkannya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dikatahui bahwa 5 guru tidak memiliki 

kemampuan untuk meninjau kembali dan mengevaluasi kemampuan siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari. Hal tersebut berkaitan dengan 

kemampuan guru dalam menutup pelajaran. Secara lebih rinci dapat 

diuraikan bahwa 75% guru tidak menerangkan inti pelajaran/menarik 

kesimpulan pokok-pokok materi yang telah disajikan dan 87.5% guru 

tidak melakukan tanya jawab secara lisan mengenai materi yang telah 

dipelajari. 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dikatehui bahwa dalam melaksanakan 

tindak lanjut 100% guru sudah memberikan soal-soal tertulis yang dapat 

dikerjakan siswa di luar kelas. Akan tetapi 1 komponen lainnya dari 

indikator melaksanakan tindak lanjut, hanya dilaksanakan oleh 37.5% 

guru, dengan kata lain 62.5% guru tidak melaksankan komponen tersebut, 

yakni memberikan dorongan dan nasehat. 

2. Keterampilan menjelaskan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran yaitu 9.125 

pada interval     . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam melaksanakan keterampilan menjelaskan termasuk dalam kategori 

sangat baik baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 87.5% guru 

memiliki kemampuan sangat baik baik dalam melaksanakan keterampilan 

menjelaskan. 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 6 komponen 

indikator kejelasan, sebagian besar guru sudah melaksanakan 4 

komponen. Akan tetapi, terdapat 2 komponen dalam hal kejelasan yang 

sangat jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh guru yaitu 87.5% 

guru tidak menjelaskan arti dari istilah yang baru didengar peserta didik 

dan 100% guru tidak memberikan contoh yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 



119 
  

 
 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa kemampuan guru 

dalam memberikan penekanan pada bagian-bagian penting dalam 

menjelaskan sudah sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari 100% guru 

sudah melaksanakan kesluruhan komponen dalam indikator memberikan 

penekanan. 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 3 komponen 

indikator memperoleh balikan, sebagian besar guru sudah melaksanakan 2 

komponen. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan guru untuk 

memperoleh balikan dari siswa sudah baik, hasil ini didukung pula oleh 

persentase keterlaksanaan ketiga komponen tersebut yaitu 62.5.% dan 

100%. 

3. Keterampilan bertanya 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dari 7 komponen 

keterampilan bertanya lanjut, sebagian besar guru sudah melaksanakan 4 

sampai dengan 6 komponen. Beberapa komponen yang tingkat 

keterlaksanaannya sudah mencapai 100%, diantaranya; mengungkapkan 

pertanyaan dalam bahasa yang jelas dan singkat, memusatkan pertanyaan 

pada hal-hal penting, memberikan siswa waktu berpikir, dan memberikan 

tuntunan. Disamping itu, terdapat beberapa komponen yang sangat jarang 

atau bahkan tidak pernah dilakukan guru, diantaranya; 62.5% tidak 

memindahkan giliran/memberikan kesempatan kepada peserta didik yang 

lain untuk memberikan jawaban (dengan pertanyaan yang sama), bahkan 



120 
  

 
 

100% guru tidak menyebarkan pertanyaan (pertanyaan guru yang berbeda 

disebarkan dan diajukan secara merata kepada peserta didik yang berbeda 

pula). 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa kemampuan guru 

dalam melaksanakan keterampilan bertanya lanjut masih rendah, hal ini 

dapat dilihat dari hanya terlaksananya 2 sampai dengan 5 komponen dari 8 

komponen keterampilan bertanya lanjut. Terdapat beberapa komponen 

dari keterampilan bertanya lanjut yang sangat jarang atau bahkan tidak 

pernah dilakukan oleh guru yaitu 87.5% guru tidak mengajukan 

pertanyaan analisis, 100% guru tidak mengajukan pertanyaan sintesis dan 

evaluasi, dan 75% guru tidak memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menjawab pertanyaan dari temannya. 

4. Keterampilan mengadakan variasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan mengadakan variasi  yaitu 9.875 pada interval  

            . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam melaksanakan keterampilan mengadakan variasi termasuk dalam 

kategori baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 87.5% guru 

memiliki kemampuan baik dalam melaksanakan keterampilan 

mengadakan variasi. 



121 
  

 
 

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa guru sudah memiliki 

kemampuan yang baik dalam mengadakan variasi dalam gaya mengajar. 

Hal ini dapt dilihat dari terlaksananya keseluruhan komponen 

keterampilan mengadakan variasi dalam gaya mengajar oleh 100% guru. 

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa kemampuan 

guru mengadakan variasi dalam penggunaaan media sangat kurang baik, 

hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya seluruh komponen 

mengadakan variasi dalam penggunaan media oleh 100% guru. 

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa pola interaksi yang jarang 

dilakukan oleh guru adalah mengarahkan siswa untuk berinteraksi sesame 

peserta didik atau peserta didik-peserta didik. Pola interaksi tersebut hanya 

dilaksanakan oleh 37.5% guru saja. 

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa dari 3 komponen 

mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran, salah satu komponen 

yaitu meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan sudah 

dilaksanakan oleh seluruh guru, 50% guru juga sudah meminta siswa 

untuk melaporkan hasil kerja di depan kelas, akan tetapi terdapat salah 1 

komponen yaitu kegiatan berdiskusi/tukar pendapat yang sangat jarang 

dilakukan oleh guru. Kegiatan berdiskusi/tukar pendapat hanya 

dilaksanakan oleh 25% guru.  
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5. Keterampilan memberikan penguatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan memberikan penguatan yaitu 3.875 pada 

interval           . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

guru dalam melaksanakan keterampilan memberikan penguatan termasuk 

dalam kategori baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 87.5% 

guru memiliki kemampuan baik dalam melaksanakan keterampilan 

memberikan penguatan. 

Berdasarkan Tabel 4.26 dapat diketahui bahwa dari 6 komponen 

keterampilan memberikan penguatan, sebagian besar guru sudah 

melaksanakan 4 komponen keterampilan memberikan penguatan. Adapun 

4 komponen yang telah dilaksanakan oleh guru yaitu; 87.5% guru sudah 

memberikan penguatan secara verbal, 100% guru sudah memberikan 

penguatan melalui mimik, senyuman, tepukan tangan atau anggukan 

kepala dan memberikan penguatan dengan mendekati siswa. Namun, ada 

2 komponen keterampilan memberikan penguatan yang tidak pernah 

dilakukan sama sekali oleh guru yaitu; 100% guru tidak memberikan 

penguatan dengan sentuhan dan tidak memberikan komentar pada tugas 

tertulis. 
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6. Keterampilan mengelola kelas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan mengelola kelas yaitu 3.75 pada interval  

         . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas termasuk dalam 

kategori baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 50% guru 

memiliki kemampuan cukup baik dalam melaksanakan keterampilan 

mengelola kelas. 

Berdasarkan Tabel 4.28 dapat diketahui bahwa guru sudah 

menunjukkan sikap tanggap. Hal tersbut dapat dilihat dari keterlaksanaan 

masing-masing komponen, yaitu; 100% guru sudah memberikan teguran 

terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu dan 62.5% guru sudah 

melaksanakan gerak mendekati. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.29 

diketahui bahwa guru sudah mampu mengembalikan kondisi belajar 

optimal yaitu dengan memodifikasi tingkah laku, dimana 87.5% guru 

sudah menetapkan tingkah laku yang akan diperbaiki dan 100% guru 

sudah menetapkan aturan  untuk mengantisipasi tingkah-laku yang dapat 

mengganggu kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, berdasarkan Tabel 4.30 

terlihat bahwa guru masih belum mampu dalam mengatasi perilaku yang 

menimbulkan masalah, yaitu; 87.5% guru belum memindahkan benda-
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benda yang dapat mengganggu dan memberikan hukuman untuk perilaku 

yang sangat mengganggu.  

7. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

yaitu 4.875 pada interval       . Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam melaksanakan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa 87.5% guru memiliki kemampuan 

sangat baik dalam melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan. 

Berdasarkan Tabel 4.33 dapat diketahui bahwa guru sudah mampu 

dalam menunjukkan sikap tanggap. Hal tersbut dapat dilihat dari 87.5% 

guru sudah memberikan respon positif terhadap buah pikiran peserta didik 

dan menunjukkan kesiapan untuk membantu memecahkan kesulitan yang 

dihadapi peserta didik. Begitu juga halnya dengan kemampuan guru dalam 

mengorganisasi kegiatan pembelajaran, sebagian besar guru sudah mempu 

untuk memberikan orientasi tentang tujuan dan/atau tugas yang harus 

dikerjakan kelompok/perorangan, membagi perhatian kepada kelompok 

atau perorangan dan mengakhiri kegiatan dengan cara menerima laporan 

hasil kerja peserta didik dan/atau meminta siswa untuk mempresentasikan 
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hasil kerja kelompoknya. Akan tetapi ada satu komponen dalam 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang sangat jarang 

dilakukan oleh guru yaitu 75% guru tidak membentuk kelompok yang 

tepat berdasarkan jumlah dan tingkat kemampuan. 

8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu 

2.625 pada interval           . Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam melaksanakan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa 50% guru memiliki kemampuan kurang baik dalam 

melaksanakan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

Berdasarkan Tabel 4.37 dapat diketahui bahwa guru sudah mampu 

dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari 

87.5% guru sudah mampu memusatkan perhatian siswa dengan 

merangkum hal-hal yang sudah disepakati (penyelesaian dari suatu 

masalah), sebelum beralih atau melanjutkan ke masalah/hal berikutnya 

dan memperjelas masalah atau urunan pendapat dengan memperjelas 

dengan menguraikan kembali masalah atau menerangkan 

gagasan/pendapat tersebut hingga menjadi jelas. Akan tetapi, Tabel 4.38 

menunjukkan bahwa guru masih belum mampu dalam menyebarkan 
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kesempatan berpartisipasi, hal ini dapat dilihat dari 87.5% guru tidak 

menilai hasil kerja kelompok/hasil diskusi kelompok disertai dengan saran 

atau masukan terhadap hasil kerja tersebut. Begitu juga dalam hal 

menutup diskusi, sebanyak 87.5% guru belum menutup diskusi dengan 

merangkum hasil diskusi bersama peserta didik, memberikan 

gambaran/bayangan tentang tindak lanjut hasil diskusi dan menilai hasil 

kerja kelompok/hasil diskusi kelompok disertai dengan saran atau 

masukan terhadap hasil kerja tersebut. 

9. Kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

Kemampuan guru dalam melaksankan delapan keterampilan 

mengajar dapat diketahui dari kemampuan guru melaksanakan masing-

masing keterampilan dasar mengajar. Guru memiliki kemampuan yang 

cukup baik dalam melaksanakan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran dengan skor rata-rata kemampuan guru yaitu 8.875. Guru 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melaksanakan keterampilan 

menjelaskan dengan skor rata-rata kemampuan guru yaitu 9.125. Guru 

memiliki kemampuan yang yang cukup baik dalam melaksanakan 

keterampilan bertanya dengan skor rata-rata kemampuan guru yaitu 8.375. 

Guru memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan keterampilan 

mengadakan variasi dengan skor rata-rata kemampuan guru yaitu 9.875. 

Guru memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan keterampilan 

memberikan penguatan dengan skor rata-rata kemampuan guru yaitu 
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3.875. Guru memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melaksanakan 

keterampilan mengelola kelas dengan skor rata-rata kemampuan guru 

yaitu 3.75. Guru memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 

melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

dengan skor rata-rata kemampuan guru yaitu 4.875. Guru memiliki 

kemampuan yang cukup baik dalam melaksanakan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil dengan skor rata-rata kemampuan 

guru yaitu 2.625. 

Berdasarkan hasil dari kemampuan guru melaksankan masing-

masing keterampilan dasar mengajar pada Tabel 4.41 maka diperoleh hasil 

bahwa skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan dasar 

mengajar yaitu 51.375. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan 

delapan keterampilan dasar mengajar tersebut diperoleh dari skor total 

kemampuan guru melaksankan masing-masing keterampilan dasar 

mengajar dibagi dengan jumlah guru. Selain itu, skor rata-rata tersbut juga 

dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor rata-rata kemampuan 

guru melaksankan masing-masing keterampilan dasar mengajar 

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumya. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar termasuk dalam kategori Baik. Dari keseluruhan deskriptor 

(delapan keterampilan dasar mengajar) yang berjumlah 85, sebagian besar 

guru sudah melaksanakan 46 sampai dengan 66 deskriptor. Selanjutnya, 
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sebagian besar guru (50%) memiliki kemampuan yang baik dalam 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar secara keseluruhan. 

Jika, dijabarkan lagi mengenai masing-masing komponen dalam delapan 

keterampilan dasar mengajar, maka dapat diperoleh beberapa komponen 

dalam delapan keterampilan dasar mengajar yang tidak pernah dilakukan 

sama sekali oleh guru, diantaranya; 

a. Mengenalkan media yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menarik perhatian siswa ketika membuka 

pelajaran. 

b. Menunjukkan sikap antusias untuk membangkitkan motivasi siswa 

dalam belajar. 

c. Memberikan contoh materi pelajaran yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

d. Memindahkan giliran atau memberikan kesempatan kepada peserta 

didik yang lain untuk memberikan jawaban (dengan pertanyaan yang 

sama). 

e. Mengajukan pertanyaan sintesis dan pertanyaan evaluasi 

f. Menggunakan media yang dapat dilihat 

g. Menggunakan media yang dapat dilihat dan didengar 

h. Menggunakan media yang dapat diraba dan dimanipulasi 

i. Memberikan penguatan dengan sentuhan 

j. Memberikan komentar pada tugas tertulis 
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5.2 Hubungan antar Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan Keterampilan 

Dasar Mengajar dalam Pembelajaran Matematika Di SMA Negeri Se-

Kecamatan Narmada Tahun Pelajaran 2018/2019. 

1. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran dengan delapan keterampilan dasar mengajar (secara 

keseluruhan) memiliki hubungan yang kuat dengan      
         Hasil 

ini menunjukkan bahwa keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

memiliki pengaruh terhadap kemampuan guru melaksanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) sebesar 68.17%. Jika 

seorang guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar dengan baik, hal tersebut menunjukkan 

bahwa guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran yang juga baik. Dalam keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran, diperlukan beberapa keterampilan dasar 

mengajar lainnya, diantaranya; keterampilan menjelaskan, keterampilan 

bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan 

penguatan dan keterampilan mengelola kelas. 

2. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan dengan 

delapan keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) memiliki 

hubungan yang sangat kuat dengan      
         Hasil ini 

menunjukkan bahwa keterampilan menjelaskan memiliki pengaruh 
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terhadap kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar (secara keseluruhan) sebesar 84,93%. Dengan kata lain, dari 

delapan keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru, 

keterampilan menjelaskan merupakah hal paling penting yang harus 

dimiliki dan dilaksanakan oleh guru dalam mengajar. Jika seorang guru 

memiliki kemampuan dalam melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar dengan baik, hal tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki 

kemampuan dalam melaksanakan keterampilan menjelaskan yang juga 

baik. Keterampilan menjelaskan memiliki hubungan dengan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan serta keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

3. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya dengan delapan 

keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) memiliki hubungan 

yang rendah dengan      
         Hasil ini menunjukkan bahwa 

keterampilan menjelaskan memiliki pengaruh terhadap kemampuan guru 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) 

sebesar 35.85%. Jika seorang guru memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar dengan baik, hal 

tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan keterampilan bertanya yang juga baik. Keterampilan 
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bertanya memiliki hubungan dengan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan serta keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. 

4. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi dengan 

delapan keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) memiliki 

hubungan yang rendah dengan      
         Hasil ini menunjukkan 

bahwa keterampilan mengadakan variasi memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

(secara keseluruhan) sebesar 28.77%. Jika seorang guru memiliki 

kemampuan dalam melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

dengan baik, hal tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki kemampuan 

dalam melaksanakan keterampilan mengadakan variasi yang juga baik. 

Keterampilan mengadakan variasi memiliki hubungan dengan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan serta keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil. 

5. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan penguatan 

dengan delapan keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) 

memiliki hubungan yang sedang dengan      
         Hasil ini 
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menunjukkan bahwa keterampilan memberikan penguatan memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan 

dasar mengajar (secara keseluruhan) sebesar 50.5%. Jika seorang guru 

memiliki kemampuan dalam melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar dengan baik, hal tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki 

kemampuan dalam melaksanakan keterampilan memberikan penguatan 

yang juga baik. Keterampilan memberikan penguatan memiliki hubungan 

dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengelola 

kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan serta 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

6. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengelola kelas dengan 

delapan keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) memiliki 

hubungan yang sangat rendah dengan      
         Hasil ini 

menunjukkan bahwa keterampilan menjelaskan memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar (secara keseluruhan) sebesar 2.23%. Jika seorang guru memiliki 

kemampuan dalam melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

dengan baik, hal tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki kemampuan 

dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelals yang juga baik. 

Keterampilan mengelola kelas memiliki hubungan dengan keterampilan 
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membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan serta keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil.  

7. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan dengan delapan keterampilan dasar mengajar (secara 

keseluruhan) memiliki hubungan yang kuat dengan      
         Hasil 

ini menunjukkan bahwa keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan memiliki pengaruh terhadap kemampuan guru melaksanakan 

delapan keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) sebesar 

64.89%. Jika seorang guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan 

delapan keterampilan dasar mengajar dengan baik, hal tersebut 

menunjukkan bahwa guru memiliki kemampuan dalam melaksanakan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan  yang juga baik. 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memiliki 

hubungan dengan keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan 

serta keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

8. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil dengan delapan keterampilan dasar mengajar (secara 

keseluruhan) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan      
 

        Hasil ini menunjukkan bahwa keterampilan membimbing diskusi 
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kelompok kecil memiliki pengaruh terhadap kemampuan guru 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan) 

sebesar 68.45%. Jika seorang guru memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar dengan baik, hal 

tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang 

juga baik. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil memiliki 

hubungan dengan keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, 

keterampilan mengadakan variasi serta keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil. 

9. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran memiliki hubungan yang 

kuat dengan      
         Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan menjelakan 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan guru dalam membuka dan 

menutup pelajaran sebesar 70.05%. Jika seorang guru memiliki 

kemampuan melaksankan keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

yang baik, hal tersebut menunjukkan bahwa guru juga memiliki 

kemampuan yang baik dalam melaksanakan keterampilan menjelaskan. 
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Begitu juga sebaliknya, jika guru memiliki kemampuan yang kurang baik 

dalam melaksankan keterampilan membuka dan menutup pelajaran maka, 

hal tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki kemampuan yang kurang 

baik dalam melaksanakan keterampilan menjelaskan. Dalam membuka 

dan menutup pelajaran diperlukan keterampilan menjelaskan, dimana 

untuk menarik perhatian siswa guru perlu mengenalkan media yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, menyampaikan dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, mengulas sepintas 

garis besar isi pelajaran yang telah lalu dan mengaitkannya dengan materi 

yang akan dipelajari, menerangkan inti pelajaran atau menarik kesimpulan 

pokok-pokok materi yang telah disajikan. Beberapa hal tersebut 

memerlukan keterampilan guru dalam menjelaskan, baik dari hal 

kejelasan, penggunaan contoh/ilustrasi, dan memberikan penekanan pada 

bagian yang penting. Dalam menutup pelajaran guru juga hendaknya 

melakukan evaluasi, misalnya dengan melakukan tanya jawab secara lisan 

mengenai materi yang telah dijelaskan. Ini merupakan salah satu hal 

penting dalam keterampilan menjelaskan, dimana dalam kegiatan tanya 

jawab telah tampak salah satu indikator dalam keterampilan menjelaskan, 

yaitu memperoleh balikan. 
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10. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya dan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya dan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran memiliki hubungan yang 

rendah dengan      
       . Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan bertanya memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan guru dalam membuka dan menutup 

pelajaran sebesar 23.54%. Jika seorang guru memiliki kemampuan 

melaksankan keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang baik, 

hal tersebut menunjukkan bahwa guru juga memiliki kemampuan yang 

baik dalam melaksanakan keterampilan bertanya dan sebaliknya. Terdapat 

beberapa komponen dalam keterampilan bertanya dasar yang diperlukan 

untuk menunjang kegiatan membuka dan menutup pelajaran. Dalam 

kegiatan membuka pelajaran, untuk menarik perhatian siswa guru perlu 

melakukan tanya jawab untuk mengecek kesiapan siswa dalam belajar, 

begitu juga dalam memberikan acuan mengenai materi pelajaran, guru 

dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dan mengarah pada isi 

pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya, dalam kegiatan menutup 

pelajaran, guru dapat melakukan tanya jawab secara lisan mengenai materi 

yang telah dipelajari. Beberapa hal tersebut, berkaitan dengan bertanya 

sehingga memebutuhkan keterampilan guru dalam bertanya. 
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11. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya dan keterampilan 

menjelaskan 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya dan 

keterampilan menjelaskan memiliki hubungan yang sedang dengan 

     
       . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam melaksankan keterampilan bertanya memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan keterampilan 

menjelaskan sebesar 49.95%. Jika seorang guru memiliki kemampuan 

melaksankan keterampilan menjelaskan yang baik, hal tersebut 

menunjukkan bahwa guru juga memiliki kemampuan yang baik dalam 

melaksanakan keterampilan bertanya dan sebaliknya. Dalam menjelaskan 

guru juga perlu bertanya untuk memperoleh balikan agar dapat 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Begitu juga 

dalam bertanya, terkadang siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru 

sehingga guru perlu memberikan acuan tentang informasi-informasi yang 

sesuai dengan jawaban yang diharapkan dari peserta didik dan 

memberikan tuntunan degan mengarahkan siswa untuk memperhatikan 

catatan atau mengingat kembali penjelasan-penjelasan sebelumnya yang 

berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan., dimana hal-hal ini 

berkaitan dengan kemampuan guru dalam menjelaskan. 
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12. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi dan 

keterampilan menjelaskan 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi 

dan keterampilan menjelaskan memiliki hubungan yang rendah dengan 

     
       . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam melaksankan keterampilan mengadakan variasi memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan keterampilan 

menjelaskan sebesar 23.54%. Jika seorang guru memiliki kemampuan 

melaksankan keterampilan menjelaskan yang baik, hal tersebut 

menunjukkan bahwa guru juga memiliki kemampuan yang baik dalam 

melaksanakan keterampilan mengadakan variasi dan sebaliknya. Dalam 

menjelaskan guru akan memberikan penekanan pada bagian yang penting 

dari materi pelajaran dengan memberikan penekanan suara, seperti 

mengubah suara keras menjadi lembut dan/atau cepat menjadi lambat 

terhadap hal-hal yang dianggap penting atau dengan menegaskan bagian 

yang penting melalui gerakan tangan. Dua hal tersebut termasuk dalam 

keterampilan mengadakan variasi dalam gaya mengajar, sehingga 

keterampilan mengadakan variasi memiliki hubungan dengan 

keterampilan menjelaskan. 

 



139 
  

 
 

13. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan penguatan dan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan 

penguatan dan keterampilan membuka dan menutup pelajaran memiliki 

hubungan yang rendah dengan      
       . Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan 

memberikan penguatan memberikan pengaruh terhadap kemampuan guru 

dalam melaksanakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

sebesar 46.58%. Jika seorang guru memiliki kemampuan melaksanakan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang baik, hal tersebut 

menunjukkan bahwa guru juga memiliki kemampuan yang baik dalam 

melaksanakan keterampilan memberikan penguatan dan sebaliknya. Salah 

satu deskriptor dalam keterampilan memberikan penguatan yaitu 

memberikan soal-soal latihan biasanya dilakukan guru dalam kegiatan 

menutup pelajaran yaitu memberikan soal-soal tertulis yang dapat 

dikerjakan siswa di luar kelas, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk 

tindak lanjut terhadap kegiatan pembelajaran. 

14. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan penguatan dan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan 

penguatan dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 
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memiliki hubungan yang sedang dengan      
       . Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan 

memberikan penguatan memberikan pengaruh terhadap kemampuan guru 

dalam melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan sebesar 46.58%. Jika seorang guru memiliki kemampuan 

melaksankan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang 

baik, hal tersebut menunjukkan bahwa guru juga memiliki kemampuan 

yang baik dalam melaksanakan keterampilan memberikan penguatan dan 

sebaliknya. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan untuk dapat 

mengadakan pendekatan secara pribadi guru hendaknya memberikan 

respon positif terhadap buah pikiran peserta didik, misalnya dengan 

memberikan kalimat pujian, hal ini berkaitan dengan keterampilan guru 

dalam memberikan penguatan secara verbal berupa kalimat menghargai 

seperti kata-kata ya, bagus dan lain sebagainya. Selain itu, dalam 

mengorganisasi guru akan membagi perhatian kepada kelompok atau 

perorangan dengan mendatangi ke tempat duduknya untuk memberikan 

penjelasan yang dibutuhkan, dimana dalam hal ini berkaitan dengan 

keterampilan guru dalam memberikan penguatan dengan mendekati siswa 

untuk memberikan perhatian terhadap aktivitasnya. 
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15. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan penguatan dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan membrikan 

penguatan dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

memiliki hubungan yang sedang dengan      
       . Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan 

memberikan penguatan memberikan pengaruh terhadap kemampuan guru 

dalam membimbing diskusi kelompok kecil  sebesar 61.17%. Jika seorang 

guru memiliki kemampuan melaksankan keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil yang baik, hal tersebut menunjukkan bahwa guru 

juga memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan keterampilan 

memberikan penguatan dan sebaliknya. Dalam membimbing diskusi 

kelompok kecil guru tentu akan mendatangi masing-masing kelompok 

untuk memberikan bimbingan atau arahan yang diperlukan, dimana hal ini 

berkaitan dengan keterampilan guru dalam memberikan penguatan dengan 

mendekati siswa untuk memberikan perhatian terhadap aktivitasnya. 

Dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan dengan berdiskusi, 

sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan apabila menemui kendala-

kendala atau tidak jarang memastikan cara menyelesaikan suatu tugas 

kepada gurunya, sehingga hal ini berkaitan dengan keterampilan guru 

memberikan penguatan secara verbal berupa kata-kata atau kalimat 
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menghargai sperti “yaa bagus, seperti itu” atau “nah seperti ini caranya, 

nanti ini bisa maju presentasi ya” sebagai salah satu bentuk respon 

terhadap buah pikiran siswa. 

16. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan dan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memiliki 

hubungan yang kuat dengan      
        . Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan menjelaskan 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan sebesar 31.63%. 

Jika seorang guru memiliki kemampuan melaksanakan keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan yang baik, hal tersebut 

menunjukkan bahwa guru juga memiliki kemampuan yang baik dalam 

melaksanakan keterampilan menjelaskan dan sebaliknya. Dalam mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, ketika guru memberikan orientasi tentang 

tujuan dan/atau tugas yang harus dikerjakan kelompok/perorangan guru 

membutuhkan keterampilan dalam menjelaskan, khususnya yang 

berkaitan dengan indikator kejelasan. 
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17. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil memiliki hubungan 

yang rendah dengan      
        . Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan menjelaskan 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil sebesar 33.79%. Jika 

seorang guru memiliki kemampuan melaksanakan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil yang baik, hal tersebut menunjukkan 

bahwa guru juga memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan 

keterampilan menjelaskan dan sebaliknya. Sebagian besar kegiatan guru 

dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah kegiatan menjelaskan 

dimana untuk memusatkan perhatian guru hendaknya merangkum hal-hal 

yang sudah disepakati (penyelesaian dari suatu masalah), sebelum beralih 

atau melanjutkan ke masalah/hal berikutnya. Begitu juga ketika guru 

memperjelas masalah atau urunan pendapat dengan memperjelas dan 

menguraikan kembali masalah atau menerangkan gagasan/pendapat siswa 

hingga menjadi jelas, dan kegiatan guru dalam menutup diskusi yaitu 

dengan merangkum hasil diskusi bersama dengan peserta didik. Beberapa 
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hal yang telah disebutkan tersebut membutuhkan keterampilan guru dalam 

menjelaskan. 

18. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi dan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi 

dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memiliki 

hubungan yang sangat rendah dengan      
       . Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan 

mengadakan variasi memberikan pengaruh terhadap kemampuan guru 

dalam melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan sebesar 18.30%. Jika seorang guru memiliki kemampuan 

melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

yang baik, hal tersebut menunjukkan bahwa guru juga memiliki 

kemampuan yang baik dalam melaksanakan keterampilan mengadakan 

variasi dan sebaliknya. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan 

guru tidak dapat terlepas dari kegiatan menjelaskan, sehingga guru perlu 

memiliki keterampilan menjelaskan. Begitu juga halnya dengan 

menjelaskan, agar dapat menyampaikan penjelasan dengan baik guru juga 

harus memiliki keterampilan mengadakan variasi, sehingga keterampilan 

mengadakan variasi memiliki hubungan dengan keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 
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19. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

Kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi 

dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil memiliki 

hubungan yang sangat rendah dengan      
       . Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam melaksankan keterampilan 

mengadakan variasi memberikan pengaruh terhadap kemampuan guru 

dalam melaksanakan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

sebesar 17.08%. Jika seorang guru memiliki kemampuan melaksanakan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang baik, hal 

tersebut menunjukkan bahwa guru juga memiliki kemampuan yang baik 

dalam melaksanakan keterampilan mengadakan variasi dan sebaliknya. 

Dalam membimbing diskusi kelompok kecil guru tidak dapat terlepas dari 

kegiatan menjelaskan, sehingga guru memerlukan keterampilan 

menjelaskan dengan didukung oleh keterampilan mengadakan variasi, 

khususnya variasi dalam gaya mengajar. Selain itu, di dalam membimbing 

diskusi kelompok kecil guru juga akan membagi perhatiannya kepada 

peserta didik sehingga menuntut guru untuk mengadakan perubahan posisi 

dari depan ke belakang atau ke kanan maupun ke kiri untuk memberikan 

bimbingan kepada siswa dalam berdiskusi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri Se-Kecamatan 

Narmada Tahun Pelajaran 2018/2019 termasuk dalam kategori baik 

dengan skor rata-rata kemampuan guru melaksankan delapan 

keterampilan dasar mengajar yaitu 53.5625. 

2. Kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan memiliki 

hubungan yang sangat kuat dengan kemampuan guru melaksanakan 

delapan keterampilan dasar mengajar secara keseluruhan, dengan nilai 

koefisien korelasi 0.8493. Hasil ini menunjukkan bahwa dari delapan 

keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru, kemampuan guru 

melaksanakan keterampilan menjelaskan yang sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar secara keseluruhan. Dengan kata lain, kemempuan guru 

melaksankan keterampilan menjelaskan merupakan hal yang paling 

penting untuk dimiliki dan dilaksanakan oleh guru dalam mengajar. 
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6.2 Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menggali informasi secara lebih 

mendalam mengenai penyebab tidak terlaksananya komponen-

komponen dalam keterampilan dasar mengajar dan mencari pengaruh 

kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

terhadap prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar, khusunya 

keterampilan menjelaskan karena keterampilan menjelaskan 

memberikan pengaruh yang besar terhadap delapan keterampilan dasar 

mengajar secara keseluruhan. 
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Lampiran 1: Kutipan Wawancara Observasi Awal 

 

Kutipan Wawancara 

Berikut ini adalah kutipan wawancara antara guru dengan peneliti: 

Peneliti : Ibu, apa Ibu tahu delapan keterampilan dasar dalam mengajar? 

Guru : Nehh, ndak. Dulu Ibu pernah belajar waktu kuliah tapi sekarang sudah lupa. Coba 

sebutin apa aja delapan keterampilan itu? 

Peneliti : Ada keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran,  

Guru : Ohh yaa,,,, (sambil mengangguk) jelas sih yaa kita membuka dan menutup pelajaran 

Peneliti  Keterampilan menjelaskan 

Guru  Iyaa dong, harus sih kalau menjelaskan.  

Peneliti  Mengelola kelas? 

Guru  Iyaaa 

Peneliti  Membimbing diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

memberikan penguatan, bertanya dan mengadakan variasi Bu 

Guru  Iyaa (sambil mengangguk) 

Peneliti : Ohh ya bu, dalam kegiatan pembelajaran apa Ibu pernah mengunakan media? 

Guru : Oooo ndak. Giniii yaa… karena waktu yang tersedia itu tidak cukup untuk kita 

menggunakan media. Jadi, ibu tidak pernah menggunakan media.  

Peneliti : Oooo Ia Bu, menurut Ibu apa hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh 

seorang guru dalam mengajar? 

Guru : Jadi begini ya, ada dua tipe guru dalam mengajar. Ada guru yang sangat pintar tapi 

tidak bisa menjelaskan. Kedua, ada guru yang biasa-biasa saja tapi pintar 

menjelaskan. Kalo’ disuruh memilih, Ibu lebih memilih yang kedua, guru biasa-biasa 

saja tetapi pintar menjelaskan. 

Peneliti : Jadi, menurut Ibu yang paling penting itu adalah menjelaskan? 

Guru : Nahh…. Iaa… 
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Lampiran 2: Kegiatan Belajar yang Sesuai dengan Lima Pembelajaran Pokok 

 

Kegiatan Belajar Yang Sesuai dengan Lima Pembelajaran Pokok 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar 

Kompetensi Yang 

Dikembangkan 

Mengamati 

(observing) 

Membaca, mendengar, menyimak, 

melihat (tanpa atau dengan alat). 

Melatih kesungguhan, 

ketelitian, mencari informasi. 

Menanya Mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari 

apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik)  

Mengembangkan kreativitas, 

rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang 

perlu untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat. 

Mengumpulkan 

informasi/ 

eksperimen 

1. Melakukan eksperimen 

2. Membaca sumber lain selain 

buku teks 

3. Mengamati 

objek/kejadian/aktivitas 

4. Wawancara dengan narasumber. 

Mengembangkan sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai 

pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar 

sepanjang hayat. 

 

Mengasosiasikan/

mengolah 

informasi 

1. Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan mengumpulkan/ 

eksperimen maupun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. 

Mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif 
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2. Pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari 

solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang bertentangan. 

dalam menyimpulkan. 

Mengomunikasi-

kan 

Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya. 

Mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat 

dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar. 
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Lampiran 3: Jadwal Penelitian Deskriptif Kuantitatif 

 

Jadwal Penelitian Deskriptif Kuantitatif 

No 
Jadwal 

Penelitian 

Januari Februari Maret April Mei 
Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
4 

1. 

Penyusunan 

proposal 

penelitin 

                         
 

2. 

Ujian 

proposal 

penelitian 

                         
 

3. 

Perbaikan 

proposal 

penelitian dan 

validasi 

instrumen. 

                         
 

 

 

No 
Jadwal 

Penelitian 

Juli Agustus September Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
4 

4. 
Pengumpulan 

data 
                         

 

5. Analisis data                          
 

6. 

Penyusunan 

laporan 

penelitian 

(skripsi) 

                         
 

7. 

Seminar hasil 

penelitian 

(skripsi) 

                         
 

8. Ujian skripsi                          
 

9. 
Penyempurna

-an skripsi 
                         

 

10. 
Pengesahan 

skripsi 
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Lampiran 4: Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Kisi-Kisi Instrumen Lembar Observasi Delapan Keterampilan Dasar Mengajar 

No 
Keterampilan 

Dasar Mengajar 
Indikator No Item 

1. Membuka 

Pelajaran 

Menarik perhatian 1, 2, 3 

Membangkitkan motivasi 4, 5, 6, 7, 8 

Memberikan acuan 9, 10, 11, 12, 13 

Membuat kaitan 14, 15 

Menutup 

Pelajaran 

Meninjau kembali (reviewing) 16 

Mengevaluasi 17 

Tindak lanjut 18, 19 

2. Menjelaskan Kejelasan 1, 2, 3, 4, 5 

Penggunaan contoh/ilustrasi 6 

Memberikan penekanan pada bagian yang 

penting 

7, 8, 9 

Memperoleh balikan/umpan balik dari siswa 10, 11, 12 

3. Bertanya Bertanya dasar 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 

Bertanya lanjut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 

4. Mengadakan 

Variasi 

Variasi dalam gaya mengajar 1, 2, 3, 4, 5 

Variasi dalam penggunaan media 6, 7, 8 

Variasi dalam pola interaksi 9, 10, 11, 12 

Variasi dalam kegiatan pembelajaran 13, 14, 15. 

5. Memberikan penguatan 1, 2, 3, 4,5 ,6 . 

6. Mengelola kelas Menunjukkan sikap tanggap 1, 2 

Memodifikasi tingkah laku 3, 4 

Mengatasi perilaku yang menimbulkan 

masalah 

5, 6. 

7. Mengajar 

kelompok kecil 

dan perorangan 

Mengadakan pendekatan secara pribadi 1, 2 

Mengorganisasi 3, 4, 5, 6 

8. Membimbing 

dan 

memudahkan 

belajar 

Memusatkan perhatian 1 

Memperjelas masalah atau urunan pendapat 2 

Menyebarkan kesempatan berpartisipasi 3 

Menutup diskusi 4, 5, 6 
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Lampiran 5 : Keterampilan Dasar Mengajar Yang Diperlukan untuk Menunjang Lima 

Pengalaman Belajar Pokok Dalam Kurikulum 2013 

 

 

Keterampilan Dasar Mengajar Yang Diperlukan untuk Menunjang Lima 

Pengalaman Belajar Pokok Dalam Kurikulum 2013 

No 
Pengalaman 

Belajar 

Keterampilan Dasar 

Mengajar yang 

Diperlukan Guru 

No Item 

1 Mengamati 

Bertanya 2, 5, 6, 7 

Menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Variasi 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15 

Penguatan 1, 2, 3, 4. 

Membimbing diskusi 

kelompok kecil 
1, 2, 4. 

Mengajar kelompok kecil 

dan perorangan 
3 

Mengelola Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2 Menanya 

Menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 

Variasi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Penguatan 6 

Mengajar kelompok kecil 

dan perorangan 

2, 5 

 

Mengelola Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3 

Mengumpulkan 

informasi/ 

mengasosiasi 

Bertanya 2, 7 

Menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Variasi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Penguatan 1, 2, 3, 4. 

Membimbing diskusi 

kelompok kecil 
1, 2, 4. 

Mengelola Kelas 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

4 Mengasosiasi 

Bertanya 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Variasi 13 

Penguatan 1, 2, 3, 4. 

Membimbing diskusi 

kelompok kecil 
1, 2, 4. 



159 
  

 
 

Mengajar kelompok kecil 

dan perorangan 
2 

Mengelola Kelas  

5. 
Mengkomuni-

kasikan 

Bertanya 5, 6, 15. 

Variasi 15 

Penguatan 1, 2, 3, 4. 

Variasi 3, 5, 6. 

Membimbing diskusi 

kelompok kecil 
6 

Mengajar kelompok kecil 

dan perorangan 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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Lampiran 6: Instrumen Penelitian Lembar Observasi 
 

Lembar Observasi 

Analisis Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan Keterampilan Dasar Mengajar 

dalam Pembelajaran Matematika di SMA Negeri Sekecamatan Narmada Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

Nama   : 

Pokok Bahasan : 

Kelas   : 

Tanggal  : 

Petunjuk pengisian : 

I. Berilah tanda rumput/checklist (√  pada kolom “Pengamatan” untuk masing-

masing deskriptor jika tampak  ataupun tidak tampak. 

II. Berilah skor untuk setiap indikator pada kolom skor, dengan ketentuan:  skor 

yang diberikan sesuai dengan jumlah deskriptor yang tampak. 

 

1. KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP PELAJARAN 

Komponen Keterampilan 

Pengamatan 

Skor Tampak Tidak 

Tampak 

Membuka Pelajaran 

A.  

Menarik 

perhatian 

1. Guru mengucapkan kata-kata dengan suara 

yang tegas dan jelas. 

   

2. Melakukan tanya jawab untuk mengecek 

kesiapan siswa dalam belajar. 

  

3. Mengenalkan media yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

  

B. 

Membangkit-

kan motivasi 

4. Menunjukan kehangatan (misalnya dengan 

cara mengungkapkan pernyataan “wahh 

ceria sekali wajah kalian hari ini” 

“semangat sekali kalian hari ini” atau 
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“bagaimana kabar kalian hari ini”. 

5. Menunjukan sikap antusias (misalnya 

dengan cara mengungkapkan pernyataan 

“senang sekali hari ini bisa bertemu kembali 

dengan kalian”). 

  

6. Ada siswa yang bertanya/guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

  

Memperhatikan minat siswa 

7. Mengetahui minat siswa terhadap pelajaran 

matematika 

  

8. Mencari solusi utuk menghadapi siswa yang 

kurang berminat terhadap pelajaran 

matematika 

  

C.  

Memberikan 

acuan 

9. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dan mengarah pada isi pelajaran yang 

akan dipelajari 

   

10. Mengungkapkan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

  

11. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

  

12. Mengemukakan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan. 

  

13. Mengemukakan hal-hal pokok yang akan 

dibahas. 

  

D. 

Membuat 

kaitan 

14. Mengaitkan materi yang akan dipelajari 

dengan kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

   

15. Mengulas sepintas garis besar isi 

pelajaran yang telah lalu dan 

mengaitkannya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

  

Menutup Pelajaran 

A.  

Meninjau 

kembali 

(reviewing) 

16. Menerangkan inti pelajaran atau 

menarik kesimpulan pokok-pokok 

materi yang telah disajikan 

   



162 
  

 
 

B. Mengevaluasi 17. Melakukan tanya jawab secara lisan 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

   

C.  

Tindak lanjut 

18. Memberikan dorongan atau nasehat.    

19. Memberikan soal-soal tertulis yang 

dapat dikerjakan siswa di luar kelas. 

  

Total Skor  

 

2. KETERAMPILAN MENJELASKAN 

Komponen Keterampilan 

Pengamatan 

Skor 
Tampak 

Tidak 

Tampak 

A.  

Kejelasan 

1. Suara terdengar ke seluruh bagian kelas    

2. Pembicaraan dilakukan dengan lancar 

(menghindari kata-kata yang tidak perlu 

seperti “ee”, “aa”, dan “mm”  secara 

berlebihan) 

  

3. Tidak menggunakan kata-kata yang 

meragukan seperti kira-kira, mungkin, 

sepertinya, barangkali, jika tidak salah, dll. 

  

4. Menjelaskan arti dari istilah-istilah yang 
baru didengar oleh peserta didik. 

  

5.  Menggunakan bahasa Indonesia (tidak 

menggunakan bahasa daerah). 

  

B.  

Penggunaan 

contoh/ 

Ilustrasi 

6. Contoh yang diberikan memiliki hubungan 

dengan benda yang dapat ditemui siswa 

dalam kehidupan sehari-hari 

   

C.  

Memberikan 

penekanan 

pada bagian 

yang penting 

7. Memberi penekanan dengan suara, seperti 

dengan mengubah suara keras menjadi 

lembut dan/atau cepat-lambat terhadap hal-

hal yang dianggap penting. 

   

8 Menegaskan bagian yang penting melalui 

gerakan tangan. 

  

9. Memberikan penekanan pada bagian-bagian 

penting dari materi pelajaran dengan 

menggunakan kata-kata atau ungkapan 

tertentu seperti: pertama…, kedua…, 

ketiga…, dan seterusnya atau dengan 
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ungkapan seperti: coba kalian perhatikan 

ini… sekarang kita lanjutkan dengan… 

sekali lagi, yang penting itu adalah… dan 

sebagainya. 

D.  

Memperoleh 

Balikan 

10. Mengajukan pertanyaan untuk mengecek 

pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. 

   

11. Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

  

12.  Memperhatikan gerak-gerik peserta didik 

pada saat guru menjelaskan sehingga guru 

mengetahui peserta titik sudah memahami 

atau tidak penjelasan guru. 

  

Total Skor  

 

 

3. KETERAMPILAN BERTANYA 

Komponen Keterampilan 

Pengamatan 
Skor 

Tampak 
Tidak 

tampak 

A. Keterampilan 

bertanya dasar 

 1. Mengungkapkan pertanyaan dalam 

bahasa yang jelas dan singkat (Siswa 

tidak meminta guru untuk mengulang 

kembali pertanyaan yang diajukannya). 

   

2. Memberikan acuan tentang informasi-

informasi yang sesuai dengan jawaban 

yang diharapkan dari peserta didik 

  

3. Memusatkan pertanyaan pada hal-hal 

penting yang harus dipahami dan 

dikuasai oleh peserta didik (tidak 

mengajukan pertanyaan di luar materi 

pelajaran terlalu sering). 

  

4. Memberikan waktu bagi siswa untuk 

berpikir (tidak langsung menunjuk siswa 

setelah mengajukan pertanyaan). 

  

5. Memindahkan giliran/memberikan   
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kesempatan kepada peserta didik yang 

lain untuk memberikan jawaban (dengan 

pertanyaan yang sama). 

6. Pertanyaan guru yang berbeda 

disebarkan dan diajukan secara merata 

kepada peserta didik yang berbeda pula. 

  

7. Memberikan tuntunan dengan 

mengarahkan siswa untuk 

memperhatikan catatan atau mengingat 

kembali penjelasan-penjelasan 

sebelumnya yang berhubungan dengan 

pertanyaan yang diberikan. 

  

B. 

Keterampilan 

bertanya lanjut 

 Mengajukan pertanyaan yang mengubah 

tingkat kognitif siswa dalam menjawab 

suatu pertanyaan dari tingkat yang 

rendah ke yang lebih tinggi. 

   

8. Guru mengajukan pertanyaan 

pengetahuan/ingatan (pertanyaan 

ini biasanya menggunakan kata 

tanya: apa, sebutkan, berapa, dll). 

  

9. Guru mengajukan pertanyaan 

pemahaman (pertanyaan ini 

biasanya menggunakan kata 

perintah: jelaskan, bedakan, 

uraikan, bandingkan antara … dan 

… ). 

  

10 Guru mengajukan pertanyaan 

penerapan (pertanyaan ini biasanya 

menggunakan kata perintah: 

buatkan contoh, rubahlah…, 

berapa besar, hitunglah, tentukan 

nilai…dll). 

  

11. Guru mengajukan pertanyaan 

analisis (pertanyaan ini biasanya 

menggunakan kata perintah: 

buktikan, simpulkan, kemukakan 

sebab-sebab, dll). 

  



165 
  

 
 

12. Guru mengajukan pertanyaan 

sintesis (pertanyaan ini biasanya 

menggunakan kata perintah: 

buatkan, gambarkan). 

  

13. Guru mengajukan pertanyaan 

evaluasi (pertanyaan ini biasanya 

menggunakan kata perintah: 

kemukakan pendapatmu, setjukah 

kamu, menurutmu mana yang 

paling baik, dll). 

  

14. Pengaturan urutan pertanyaan secara 

tepat. 

   

15. Jika peserta didik mengajukan pertanyaan, guru 

sebaiknya tidak langsung menjawabnya, tetapi 

melontarkan kembali kepada teman-temannya untuk 

menjawabnya. 

  

Total Skor  

 

4. KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI 

 

No Komponen Keterampilan 

Pengamatan 

Skor 
Tampak 

Tidak 

Tampak 

A. 

Variasi dalam 

gaya 

mengajar 

1. Suara guru: tinggi-rendah dan/atau cepat-

lambat. 

   

2. Memusatkan perhatian dengan kata-kata 

seperti: perhatikan ini, dengarkan baik-

baik, hal ini penting sekali. 

  

3. Ekspresi wajah seperti: senyuman, kerutan 

dahi, cemberut. 

  

4. Gerakan tangan, anggukan kepala, tepukan 

bahu. 

  

5. Perubahan posisi guru, misalnya dari depan 

ke belakang, dari kanan ke kiri, berada di 

tengah-tengah, atau berada di sebelah 

peserta didik. 
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B.Variasi 

dalam 

penggunaan 

media 

 

6. Menggunakan media yang dapat dilihat     

7. Menggunakan media yang dapat dilihat 

dan didengar. 

  

8. Menggunakan media yang dapat diraba dan 

dimanipulasi 

  

C. 

Variasi dalam 

Pola Interaksi  

 

9. Guru-kelompok peserta didik    

10. Guru-individual peserta didik   

11. Peserta didik-peserta didik   

12. Peserta didik-peserta didik dalam 

kelompoknya 

  

D.  

Variasi dalam 

kegiatan 

pembelajaran  

13. Berdiskusi/tukar pendapat    

14. Meminta siswa untuk mengerjakan soal-

soal 

  

15. Meminta siswa untuk melaporkan hasil 

kerja di depan kelas. 

  

Total Skor  

 

5. KETERAMPILAN MEMBERIKAN PENGUATAN 

No Komponen Keterampilan 
Pengamatan 

Skor 

Tampak 
Tidak 

Tampak 

1. Guru memberikan penguatan secara verbal berupa kalimat 

menghargai seperti kata-kata ya, bagus, tepat, dll. 

   

2. Guru memberikan penguatan secara gesture (gerak) dalam 

bentuk mimik, senyum, tepuk tangan, anggukan kepala, 

menaikkan jempol. 

  

3. Guru memberikan penguatan dengan mendekati siswa 

untuk memberikan perhatian terhadap aktivitasnya. 

  

4. Guru memberikan penguatan dengan sentuhan, seperti 

menepuk-nepuk pundak siswa. 

  

5. Guru memberikan penguatan dengan memberi komentar 

pada tugas tertulis. 

  

6. Guru memberikan soal-soal latihan   

Total Skor  
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6. KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS 

Komponen Keterampilan 

Pengamatan 

Skor 
Tampak 

Tidak 

Tampak 

Menciptakan dan memelihara kondisi belajar optimal. 

A. Menunjukkan 

sikap tanggap 

1. Memberi teguran terhadap tingkah-laku 

siswa yang mengganggu misalnya 

dengan mengungkapkan pernyataan 

“saya harap kalian diam” 

   

2. Gerak mendekati   

Mengembalikan kondisi belajar optimal 

A. 

Memodifikasi 

tingkah-laku 

3. Menetapkan tingkah laku yang akan 

diperbaiki (terutama tingkah laku yang 

paling mengganggu atau 

menjengkelkan). 

   

4. Menetapkan aturan untuk 

mengantisipasi tingkah-laku yang dapat 

mengganggu kegiatan pembelajaran 

  

B. 

Mengatasi 

perilaku yang 

menimbulkan 

masalah. 

5. Memindahkan benda-benda yang dapat 

mengganggu 

   

6.  Memberikan hukuman dengan cara 

dipindahkan ke tempat lain (pindah 

tempat duduk, pindah kelompok, 

dikeluarkan sementara dari ruangan 

kelas, atau dimasukkan ke ruang 

BP/BK). 

  

Total Skor  
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7. KETERAMPILAN MENGAJAR KELOMPOK KECIL DAN 

PERORANGAN 

No Komponen Keterampilan 

Pengamatan 

Skor 
Tampak 

Tidak 

Tampak 

A.  

Mengadakan 

pendekatan 

secara pribadi 

1. Memberikan respon positif terhadap 

buah pikiran peserta didik, misalnya 

dengan memberikan kalimat pujian. 

   

2. Menunjukkan kesiapan untuk 

membantu memecahkan kesulitan yang 

dihadapi peserta didik dengan 

memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menanyakan materi 

yang belum dipahami. 

 

  

B. 

Mengorganisasi 

3. Memberikan orientasi tentang tujuan 

dan/atau tugas yang harus dikerjakan 

kelompok/perorangan. 

   

4. Membentuk kelompok yang tepat, 

dalam jumlah dan tingkat kemampuan. 

  

5. Membagi perhatian kepada kelompok 

atau perorangan dengan mendatangi ke 

tempat duduknya untuk memberikan 

penjelasan yang dibutuhkan. 

  

6. Mengakhiri kegiatan dengan cara 

menerima laporan hasil kerja peserta 

didik dan/atau meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

  

Total Skor  
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8. KETERAMPILAN MEMBIMBING DISKUSI KELOMPOK KECIL 

No Komponen Keterampilan 

Pengamatan 

Skor 
Tampak 

Tidak 

Tampak 

A. Memusatkan 

perhatian  

1. Merangkum hal-hal yang sudah 

disepakati (penyelesaian dari suatu 

masalah), sebelum beralih atau 

melanjutkan ke masalah/hal 

berikutnya. 

   

B. Memperjelas 

masalah atau 

urunan pendapat 

2. Memperjelas dengan menguraikan 

kembali masalah atau menerangkan 

gagasan/pendapat tersebut hingga 

menjadi jelas.  

   

C.  

Menyebarkan 

kesempatan 

berpartisipasi 

3. Meminta anggota yang pendiam untuk 

mengomentari pendapat kawannya. 

   

D.  

Menutup diskusi 

4. Merangkum hasil diskusi bersama 

peserta didik. 

   

5. Memberikan gambaran/bayangan 

tentang tindak lanjut hasil diskusi. 

  

6. Guru menilai hasil kerja 

kelompok/hasil diskusi kelompok 

disertai dengan saran atau masukan 

terhadap hasil kerja tersebut. 

  

Total Skor  

Keterangan: 

 : Informasi diperoleh melalui wawancara 
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Lampiran 7: Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Menanyakan mengenai minat siswa dalam belajar matematika. 

Contoh pertanyaan: 

1. Secara umum, bagaimana minat siswa dalam belajar matematika?  

2. Bagaimana cara ibu mengetahuinya? 

3. Apakah minat siswa terhadap pelajaran matematika cenderung berubah-ubah? 

Jika berubah-ubah, apa penyebabnya? 

4. Lalu, apa yang Ibu/Bapak lakukan untuk menghadapi siswa yang kurang 

berminat dalam belajar matematika? 

B. Menanyakan mengenai cara mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang 

telah dijelaskan. 

Contoh pertanyaan: 

1. Bagaimana cara Ibu/Bapak mengetahui apakah siswa memahami apa yang 

telah Ibu/Bapak guru sampaikan/jelaskan? 

2. Apakah Ibu/Bapak guru dapat mengetahuinya dengan memperhatikan raut 

wajah/gerak-gerik siswa saat Ibu/Bapak menjelaskan? 

3. Bagaimana raut wajah/gerak-gerik siswa saat belum memahami apa yang 

Ibu/Bapak guru sampaikan? 

C. Menanyakan mengenai cara mengatasi tingkah laku siswa yang mengganggu 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Contoh pertanyaan: 

1. Tingkah laku siswa seperti apa yang paling mengganggu selama proses 

pembelajaran sedang berlangsung? 

2. Langkah apa yang Ibu/Bapak lakukan untuk mengatasiny? 

3. Kapan Ibu/Bapak membuat aturan/tata tertib kelas?  

4. Dengan siapa Ibu/Bapak membuat/menetapkan aturan tersebut? 
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D. Menanyakan mengenai pembentukan kelompok dalam kegiatan diskusi. 

Contoh pertanyaan: 

1. Dalam suatu pembelajaran kelompok, apakah Ibu/Bapak guru yang 

menetapkan kelompok atau memberikan kebebasan bagi siswa untuk 

memilih? 

2. Jika Ibu/Bapak yang menentukan kelompok tersebut, berdasarkan apa 

Ibu/Bapak menetapkannya? 

 

Keterangan:  

1. Pertanyaan bagian A diajukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai 

keterampilan guru dalam membuka dan menutup pelajaran dengan indikator 

membangkitkan motivasi dan deskriptor “Memperhatikan minat siswa”. 

2. Pertanyaan bagian B diajukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai 

keterampilan guru dalam melaksanakan keterampilan menjelaskan dengan 

indikator memperoleh balikan atau umpan balik dari siswa dan deskriptor 

“Memperhatikan gerak-gerik peserta didik pada saat menjelaskan apakah siswa 

terlihat memahami apa yang disampaikan guru atau tidak”. 

3. Pertanyaan bagian C diajukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai 

keterampilan guru dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas dengan 

indikator memodifikasi tingkah laku dan deskriptor “Menetapkan aturan agar 

tidak terjadi keributan lagi, dan menetapkan tingkah laku yang akan diperbaiki 

(terutama tingkah laku yang paling mengganggu atau menjengkelkan”. 

4. Pertanyaan bagian D diajukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai 

keterampilan guru dalam melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perorangan dengan indikator mengorganisasi dan deskriptor “Membentuk 

kelompok yang tepat dalam jumlah dan tingkat kemampuan”. 
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Lampiran 8 : Perhitungan untuk Menentukan Interval dari Kategori Kemampuan 

Guru Melaksanakan Delapan Keterampilan Dasar Mengajar. 

 

Perhitungan untuk Menentukan Interval dari Kategori Kemampuan Guru 

Melaksanakan Delapan Keterampilan Dasar Mengajar. 

1. Penentuan Interval kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran. 

Diketahui:  

Skor Maksimal Ideal (   ) = 19 

Maka,    
 

  
       

= 
 

 
      

= 9.5 

    
 

 
        

= 
 

 
         

= 3.17 

Sehingga diperoleh: 

No Interval 

1.                      

2.                                       

3.                                      

4.                                     

5.                     
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2. Penentuan Interval kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

menjelaskan. 

Diketahui:  

Skor Maksimal Ideal (   ) = 12 

Maka,    
 

  
       

= 
 

 
      

= 6 

    
 

 
        

= 
 

 
       

= 2 

Sehingga diperoleh: 

No Interval 

1.                  

2.                               

3.                               

4.                               

5.                  
 

 

3. Penentuan Interval kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

bertanya dan mengadakan variasi. 

Diketahui:  

Skor Maksimal Ideal (   ) = 15 

Maka,    
 

  
       

= 
 

 
      

= 7.5 

    
 

 
        

= 
 

 
         

= 2.5 
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Sehingga diperoleh: 

No Interval 

1.                      

2.                                      

3.                                     

4.                                     

5.                     
 

 

4. Penentuan Interval kategori kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

memberikan penguatan, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan 

perorangan serta membimbing diskusi kelompok kecil. 

Diketahui:  

Skor Maksimal Ideal (   ) = 6 

Maka,    
 

  
       

= 
 

 
     

= 3 

    
 

 
        

= 
 

 
       

= 1 

Sehingga diperoleh: 

No Interval 

1.                    

2.                                   

3.                                   

4.                                   

5.                    
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5. Penentuan Interval kategori kemampuan guru melaksanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar. 

Diketahui:  

Skor Maksimal Ideal (   ) = 85 

Maka,    
 

  
       

= 
 

 
      

= 42.5 

    
 

 
        

= 
 

 
          

= 14.17 

Sehingga diperoleh: 

No Interval 

1.                      

2.                                       

3.                                       

4.                                       

5.                      
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Lampiran 9: Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SMA/MA 

 

Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SMA/MA 

No Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mata Pelajaran 

Kompetensi Pedagogik 

1. Menguasai karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik,moral, 

spiritual, sosial, cultural, 

emosional, dan intelektual. 

1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang 

berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial-budaya. 

1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik pada 

mata pelajaran yang diampu. 

1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu. 

1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu. 

2. Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran 

yang diampu. 

3. Mengembangkan kurikulum yang 

terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum. 

3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. 

3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

3.4 Memilih materi pelajaran yang diampu yang 

terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai 

dengan pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik. 

3.6 Mengembangkan indikator daninstrumen 
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penilaian. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran 

yang mendidik. 

4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang mendidik. 

4.2 Mengembangkan komponen-komponen 

rancangan pembelajaran. 

4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang 

lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan. 

4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di 

kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar keamanan yang 

dipersyaratkan. 

4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber 

belajar relevan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 

4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam 

pembelajaran yang diampu sesuai dengan 

situasi yang berkembang. 

5. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran 

5.1 Memanfaatkan teknologiinformasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. 

6. Memfasilitasi pengembangan 

potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. 

6.1 Menyediakan berbagi kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta didik mencapai 

potensi secara optimal. 

6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran 

untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, 

termasuk kreativitasnya. 

7. Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik. 

7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, 

tulisan, dan/atau bentuk lain. 

7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta didik dengan bahasa 

yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan 

yang mendidik yang terbangun secara siklikal 

dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta 

didik untuk ambil bagian dalam permaianan 



178 
  

 
 

melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada 

peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons 

peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) 

reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan 

seterusanya.  

8. Menyelenggarakan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang diampu. 

8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil 

belajar yang penting untuk dinilai dan 

dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu. 

8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

8.4 Mengembangkan instrument penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai instrumen. 

8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil 

belajar untuk berbagai tujuan. 

8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan 

evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan 

evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. 

9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan 

evaluasi untuk merancang program remedial 

dan pengayaaan. 

9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan 

evaluasi kepada pemnagku kepentingan. 

9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan 

evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

10. Melakukan tindakan reflektif 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran 

10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan 

dan pengembangan pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu. 
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10.3 Melakaukan penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

Kompetensi Kepribadian 

11. Bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional 

Indonesia. 

11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan 

keyakinanyang dianut, suku, adat-istiadat, 

daerah asal, dan gender. 

11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang 

dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam 

masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia 

yang beragam 

12. Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bai peserta 

didik dan masyarakat. 

12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 

12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan 

akhlak mulia. 

12.3 Berperilaku yang dapat diteladan olehpeserta 

didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. 

13. Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa. 

13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap 

dan stabil. 

13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, 

arif, dan berwibawa. 

14. Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, 

rasa bangga menjadi guru, dan 

rasa percaya diri. 

14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab 

yang tinggi. 

14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri 

sendiri. 

14.3 Bekerja mandiri secara profesional. 

15. Menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru. 

15.1 Memahami kode etik profesi guru. 

15.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 

15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi 

guru. 

Kompetensi Sosial 

16. Bersikap inklusif, bertindak 

objektif, serta tidak 

diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, dan status 

sosial ekonomi. 

16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta 

didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta 

didik, teman sejawat, orang tua peserta didik 

dan lingkungan sekolah karena perbedaan 

agama, suku, jenis kelamin, latar belakang 
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keluarga, dan status sosial-ekonomi. 

17. Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

sesame pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat. 

17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan 

komunitas ilmiah lainnya secara santun, 

empatik, dan efektif. 

17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik 

dan masyarakat secara santun, emaptik, dan 

efektif tentang program pembelajaran dan 

kemajuan peserta didik. 

17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan 

masyarakat dalam program pembelajaran dan 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 

18. Beradaptasi di tempat bertugas 

di seluruh wilayah Republik 

Indonesia yang memiliki 

keragaman sosial budaya. 

18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja 

dalam rangka meningkatkan efektifitas sebagai 

pendidik. 

18.2 Melaksanakan berbagai program dalam 

lingkungan kerja untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 

yang bersangkutan. 

19. Berkomunikasi dengan 

komunitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain. 

19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi 

ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui 

berbagai media dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi 

pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri 

secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.  

Kompetensi Profesional 

20. Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

Kompetensi guru mata pelajaran Matematika pada 

SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK 

1. Menggunakan bilangan, hubungan di antara 

bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori 

bilangan. 

2. Menggunakan pengukuran dan penaksiran. 

3. Menggunakan logika matematika. 

4. Menggunakan konsep-konsep geometri. 

5. Menggunakan konsep-konsep statistika dan 

peluang. 

6. Menggunakan pola dan fungsi. 
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7. Menggunakan konsep-konsep aljabar. 

8. Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan 

geometri analitik. 

9. Menggunakan konsep dan proses matematika 

diskrit. 

10. Menggunakan trigonometri. 

11. Menggunakan vektor dan matriks. 

12. Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika. 

13. Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat 

hitung, piranti lunak computer, model 

matematika, dan model statistika. 

21. Menguasai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

21.1  Memahami standarkompetensi mata pelajaran 

yang diampu. 

21.2  Memahami kompetensi dasar mata pelajaran 

yang diampu. 

21.3  Memahami tujuan mata pelajaran yang diampu. 

22. Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu 

secara kreatif. 

22.1  Memilih materi pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta 

didik. 

22.2  Mengolah materi pelajaran yang diampu secara 

kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan 

peserta didik. 

 

23. Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

23.1  Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri 

secara terus menerus. 

23.2  Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka 

peningkatan keprofesionalan. 

23.3  Melakukan penelitian tindakan kelas untuk 

peningkatan keprofesionalan. 

23.4  Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari 

berbagai sumber. 

24. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan diri. 

24.1  Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam berkomunikasi. 

24.2  Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan diri. 
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Lampiran 10 : Lembar Validasi Instrumen Penelitian 
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Lampiran 11 : Hasil Penelitian 

HASIL PENELITIAN 

1. Membuka dan Menutup Pelajaran 

No 
Kode 

Guru  

Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Total 

Skor 

Indikator 

1 
Indikator 2 Indikator 3 Ind. 4 

Ind. 

5 

Ind. 

6 
Ind. 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 A 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10 

2 
B1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

10 
B2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

3 C 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 

4 
D1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 
D2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 
E1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

9 
E2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

6 F 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 

7 
G1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

14 
G2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

8 H 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7 

Jumlah 6 5 0 1 0 5 8 7 3 2 2 6 7 0 4 2 1 1 6  

 

Dengan: 

B1 : Pengambilan data pertama terhadap Guru B 

B2 : Pengambilan data kedua terhadap Guru B 

D1 : Pengambilan data pertama terhadap Guru D 

D2 : Pengambilan data kedua terhadap Guru D 

E1 : Pengambilan data pertama terhadap Guru E 

E2 : Pengambilan data kedua terhadap Guru E 

G1 : Pengambilan data pertama terhadap Guru G 

G2 : Pengambilan data kedua terhadap Guru G 
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2. Menjelaskan 

 

No 
Kode 

Guru  

Keterampilan Menjelaskan 
Total 

Skor 
Indikator 1 Ind. 2 Indi3 Indikator 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 A 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 

2 
B1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

9 
B2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

3 C 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9 

4 
D1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

9 
D2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

5 
E1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

9 
E2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

6 F 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 9 

7 
G1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

10 
G2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

8 H 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

Jumlah 6 8 8 1 8 0 8 8 8 4 8 5 
 

 

3. Bertanya 

No 
Kode 

Guru  

Keterampilan Bertanya 
Total 

Skor 
Bertanya Dasar Bertanya Lanjut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 A 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 

2 
B1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

6 
B2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

3 C 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 8 

4 
D1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

9 
D2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

5 
E1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 
E2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

6 F 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8 

7 
G1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

11 
G2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

8 H 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
9 

Jumlah 8 6 8 8 3 0 8 8 4 7 1 0 0 4 2 
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4. Mengadakan variasi 

No 
Kode 

Guru  

Keterampilan Mengadakan Variasi 
Total 

Skor 
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 A 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 9 

2 
B1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

10 
B2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

3 C 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 10 

4 
D1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

11 
D2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

5 
E1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

9 
E2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

6 F 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 11 

7 
G1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

11 
G2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

8 H 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 8 

Jumlah 7 8 7 8 8 0 0 0 8 8 0 8 2 8 4 
 

 

5. Penguatan 

No Kode Guru  
Keterampilan Memberikan Penguatan 

Total Skor 
1 2 3 4 5 6 

1 A 1 1 1 0 0 1 4 

2 
B1 0 1 0 0 0 1 

4 
B2 1 1 1 0 0 1 

3 C 1 1 1 0 0 1 4 

4 
D1 0 1 1 0 0 1 

3 
D2 0 1 1 0 0 1 

5 
E1 0 0 0 0 0 1 

4 
E2 1 1 1 0 0 1 

6 F 1 1 1 0 0 1 4 

7 
G1 0 1 0 0 0 1 

4 
G2 1 1 1 0 0 1 

8 H 1 1 1 0 0 1 4 

Jumlah 7 8 8 0 0 8 
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6. Mengelola kelas 

No Kode Guru  

Keterampilan Mengelola Kelas 

Total Skor Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 

1 2 3 4 5 6 

1 A 1 0 1 1 0 0 3 

2 B1 1 0 1 1 0 0 
4 

B2 1 1 1 1 0 0 

3 C 1 1 1 1 1 0 5 

4 D1 1 1 1 1 0 0 
5 

D2 1 1 1 1 0 1 

5 E1 1 0 1 1 0 0 
3 

E2 1 0 1 1 0 0 

6 F 1 0 1 1 0 0 3 

7 G1 1 1 1 1 0 0 
4 

G2 1 1 1 1 0 0 

8 H 1 1 0 1 0 0 3 

Jumlah 8 5 7 8 1 1 
 

 

7. Mengajar kelompok kecil dan perorangan 

No Kode Guru  

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Total Skor Indikator 1 Indikator 2 

1 2 3 4 5 6 

1 A 1 1 1 0 1 1 5 

2 
B1 0 0 0 0 0 0 

5 
B2 1 1 1 0 1 1 

3 C 1 1 1 0 1 1 5 

4 
D1 0 0 0 0 0 0 

2 
D2 0 0 1 0 0 1 

5 
E1 0 0 0 0 0 0 

5 
E2 1 1 1 0 1 1 

6 F 1 1 1 1 1 1 6 

7 
G1 0 0 0 0 0 0 

6 
G2 1 1 1 1 1 1 

8 H 1 1 1 0 1 1 5 

Jumlah 7 7 8 2 7 8 
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8. Membimbing diskusi kelompok kecil 

No Kode Guru  

Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Total Skor Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 

1 2 3 4 5 6 

1 A 1 1 0 0 0 0 2 

2 
B1 0 0 0 0 0 0 

3 
B2 1 1 0 0 1 0 

3 C 1 1 0 0 0 0 2 

4 
D1 0 0 0 0 0 0 

0 
D2 0 0 0 0 0 0 

5 
E1 0 0 0 0 0 0 

2 
E2 1 1 0 0 0 0 

6 F 1 1 0 1 0 1 4 

7 
G1 0 0 0 0 0 0 

6 
G2 1 1 1 1 1 1 

8 H 1 1 0  0 0 0 2 

Jumlah 7 7 1 2 2 2 
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Lampiran 12 : Perhitungan Skor Rata-Rata Kemampuan Guru Melaksanakan Delapan 

Keterampilan Dasar Mengajar 

 

1. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran. 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.           16.625 0 0 Sangat Baik 0 % 

2.                 12.66 1 12.66 Baik 12.5 % 

3.                9.495 4 37.98 Cukup Baik 50 % 

4.               6.33 3 18.99 Kurang Baik 37.5 % 

5.          2.37 0 0 Sangat Kurang Baik 0 % 

 ∑       69.63  
 

Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑  
  

 ̅  
     

 
  

 ̅          

 

2. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan menjelaskan. 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.      10.5 7 73.5 Sangat Baik 87.5% 

2.        7.5 1 7.5 Baik 12.5% 

3.        5.5 0 0 Cukup Baik 0% 

4.        3.5 0 0 Kurang Baik 0% 

5.      1 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 
∑       81 

 
Rata-rata 10.125 

 

Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑   
  

 ̅  
  

 
  

 ̅          
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3. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan bertanya. 
 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.          13.125 0 0 Sangat Baik 0% 

2.               9.995 4 39.98 Baik 50% 

3.              7.495 2 14.99 Cukup Baik 25% 

4.              4.995 2 9.99 Kurang Baik 25% 

5.         1.87 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 ∑       64.96  

 

Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑   
  

 ̅  
     

 
  

 ̅        

 

4. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan variasi. 
  

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.          13.125 0 0 Sangat Baik 0% 

2.               9.995 7 69.965 Baik 87.5% 

3.              7.495 1 7.495 Cukup Baik 12.5% 

4.              4.995 0 0 Kurang Baik 0% 

5.         1.87 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 ∑       77.46  

 

Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑   
  

 ̅  
     

 
  

 ̅          
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5. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan 

penguatan. 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.        5.25 0 0 Sangat Baik 0% 

2.            3.95 7 27.65 Baik 87.5% 

3.            2.95 1 2.95 Cukup Baik 12.5% 

4.            1.95 0 0 Kurang Baik 0% 

5.       0.7 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 ∑       30.6  
 

 

Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑   
  

 ̅  
    

 
  

 ̅         
 

6. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengelola kelas. 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.        5.25 2 10.5 Sangat Baik 25% 

2.            3.95 2 7.9 Baik 25% 

3.            2.95 4 11.8 Cukup Baik 50% 

4.            1.95 0 0 Kurang Baik 0% 

5.        0.7 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 ∑       30.2  
 

Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑   
  

 ̅  
    

 
  

 ̅         
 

7. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan. 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.        5.25 7 36.75 Sangat Baik 87.5% 

2.            3.95 0 3.950 Baik 0% 

3.            2.95 0 2.950 Cukup Baik 0% 

4.            1.95 1 1.95 Kurang Baik 12.5% 

5.        0.7 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 ∑       38.7  
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Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑   
  

 ̅  
    

 
  

 ̅          

 

8. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil. 

No Interval 
Nilai 

tengah (    
Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.        5.25 1 5.25 Sangat Baik 12.5% 

2.            3.95 1 3.95 Baik 12.5% 

3.            2.95 1 2.95 Cukup Baik 12.5% 

4.            1.95 4 7.8 Kurang Baik 50% 

5.        0.7 1 0.7 Sangat Kurang Baik 12.5% 

 ∑       20.65  

Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑   
  

 ̅  
     

 
  

 ̅         

 

9. Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar. 
 

No Interval 
Nilai 

tengah (    

Frekuensi 

(  ) 
      Kategori Persentase 

1.          74.375 1 74.375 Sangat Baik 12.5% 

2.                56.66 4 226.64 Baik 50% 

3.                42.495 3 127.48 Cukup Baik 37.5% 

4.                28.335 0 0 Kurang Baik 0% 

5.          10.625 0 0 Sangat Kurang Baik 0% 

 ∑       428.5  
 

Penyelesaian: 

 ̅  
∑      

∑   
  

 ̅  
     

 
  

 ̅           
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Lampiran 13 : Analisis Data dengan Teknik Statistik Korelasi Rank Spearman 

Keterangan: 

1. K1 : Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

2. K2 : Keterampilan Menjelaskan 

3. K3 : Keterampilan Bertanya 

4. K4 : Keterampilan Mengadakan Variasi 

5. K5 : Keterampilan Memberikan Penguatan 

6. K6 : Keterampilan Mengelola Kelas 

7. K7 : Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

8. K8 : Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

 

Sukoco ( 2014: 95-97) dalam modulnya tentang Statistik Non Parametrik 

menguraikan tentang teknik statistik korelasi Spearman Rank sebagai berikut. 

Persamaan 01 : untuk data yang skornya tidak ada yang sama 

     
 ∑   

       
 

Persamaan 02 : untuk data yang skornya ada yang sama 

   
∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

Dan, 

∑   
    

  
 ∑   

∑   
    

  
 ∑   

∑      ∑
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Dimana: 

      nilai korelasi Rank Spearman  

    selisih ranking data ke-i 

   jumlah sampel 

   jumlah data yang sama 

1. Hubungan antara kemampuan guru melaksanakan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran dengan kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan 

dasar mengajar (secara keseluruhan). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K1 

Skor 

Keseluruhan 
R. K1 

Ranking 

Keseluruhan 
       

1 A 10 53 6.5 7 0.5 0.25 

2 B 10 51 6.5 5 1.5 2.25 

3 C 8 51 4 5 1 1 

4 D 6 46 2.5 1.5 1 1 

5 E 9 47 5 3 2 4 

6 F 6 51 1 5 4 16 

7 G 14 66 8 8 0 0 

8 H 7 46 2.5 1.5 1 1 

      ∑      25.5 
 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan delapan 

keterampilan dasar mengajar . 

Dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran terdapat beberapa skor 

yang sama yaitu: 

Skor 6 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 
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Total skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

ada yang sama, diantaranya: 

Skor 46 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 51 ada 3, sehingga    = 3 

Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 1.1667 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 2.75 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
        

  42 – 1.1667 

  40.8333 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 – 2.75 

= 39.25 
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Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                  

          
 

        0.6817 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
  0.6817 

yang berarti korelasi dua variabel tersebut adalah kuat. 

2. Hubungan Hubungan antara kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

menjelaskan dengan kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar (secara keseluruhan). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K2 

Skor 

Keseluruhan 
R. K2 

Ranking 

Keseluruhan 
       

1 A 10 53 7.5 7 0.5 0.25 

2 B 9 51 4 5 1 1 

3 C 9 51 4 5 1 1 

4 D 9 46 4 1.5 2.5 6.25 

5 E 9 47 4 3 1 1 

6 F 9 51 4 5 1 1 

7 G 10 66 7.5 8 0.5 0.25 

8 H 8 46 1 1.5 0.5 0.25 

  

 

    ∑      
  

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada variabel keterampilan menjelaskan dan delapan keterampilan dasar 

mengajar. 

Dalam keterampilan menjelaskan terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 
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Total skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

ada yang sama, diantaranya: 

Skor 46 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 51 ada 3, sehingga    = 3 

Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10.9167 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 2.75 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
         

  42 – 10.9167 

  31.0833 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 – 2.75 

= 39.25 
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Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                  

          
 

        0.7005 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
  0.7005 

yang berarti korelasi dua keterampilan adalah kuat. 

3. Hubungan hubungan antara kemampuan guru melaksanakan keterampilan 

bertanya dengan kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar (secara keseluruhan).. 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K3 

Skor 

Keseluruhan 
R. K3 

Ranking 

Keseluruhan 
       

1 A 10 53 7 7 0 0 

2 B 6 51 1.5 5 3.5 12.25 

3 C 8 51 3.5 5 1.5 2.25 

4 D 9 46 5.5 1.5 4 16 

5 E 6 47 1.5 3 1.5 2.25 

6 F 8 51 3.5 5 1.5 2.25 

7 G 11 66 8 8 0 0 

8 H 9 46 5.5 1.5 4 16 

      ∑      51 
 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada variabel keterampilan bertanya dan delapan keterampilan dasar 

mengajar. 

Dalam keterampilan bertanya terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 6 ada 5, sehingga    = 2 

Skor 8 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 9 ada 2, sehingga    = 2 
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Total skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

ada yang sama, diantaranya: 

Skor 46 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 51 ada 3, sehingga    = 3 

Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

= 1.75 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 2.75 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
      

  42 – 1.75 

  40.25 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 – 2.75 

= 39.25 
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Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
              

        
 

        0.3585 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
  0.3585 

yang berarti korelasi dua keterampilan adalah kuat. 

4. Hubungan antara kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengadakan 

variasi dengan kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar (secara keseluruhan). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K4 

Skor 

Keseluruhan 
R. K4 

Ranking 

Keseluruhan 
       

1 A 9 53 3 7 4 16 

2 B 9 51 3 5 2 4 

3 C 10 51 5 5 0 0 

4 D 11 46 7 1.5 5.5 30.25 

5 E 9 47 3 3 0 0 

6 F 11 51 7 5 2 4 

7 G 11 66 7 8 1 1 

8 H 8 46 1 1.5 0.5 0.25 

      ∑      55.5 

 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada variabel keterampilan mengadakan variasi dan delapan keterampilan 

dasar mengajar. 

Dalam keterampilan mengadakan variasi terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 11 ada 3, sehingga      
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Total skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

ada yang sama, diantaranya: 

Skor 46 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 51 ada 3, sehingga    = 3 

Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

= 3.3333 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 2.75 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
        

  42 –        

  38.6667 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 – 2.75 

= 39.25 
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Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                  

          
 

        0.2877 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
         

yang berarti korelasi dua keterampilan adalah rendah. 

5. Hubungan antara kemampuan guru melaksanakan keterampilan memberikan 

penguatan dengan kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar 

mengajar (secara keseluruhan). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K5 

Skor 

Keseluruhan 
R. K5 

Ranking 

Keseluruhan 
       

1 A 4 53 5 7 2 4 

2 B 4 51 5 5 0 0 

3 C 4 51 5 5 0 0 

4 D 3 46 1 1.5 0.5 0.25 

5 E 4 47 5 3 2 4 

6 F 4 51 5 5 0 0 

7 G 4 66 5 8 3 9 

8 H 4 46 5 1.5 3.5 12.25 

      ∑      29.5 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada variabel keterampilan memberikan penguatan dan delapan 

keterampilan dasar mengajar. 

Dalam keterampilan memberikan penguatan terdapat beberapa skor yang sama 

yaitu: 

Skor 4 ada 7, sehingga    = 7 

Total skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

ada yang sama, diantaranya: 
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Skor 46 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 51 ada 3, sehingga    = 3 

Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

= 28.5  

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 2.75 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
      

  42 – 28.5 

  13.5 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 – 2.75 

= 39.25 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
               

        
 

        0.5050 
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Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
        

yang berarti korelasi dua keterampilan adalah sedang. 

 

6. Hubungan antara kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengelola kelas 

dengan kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

(secara keseluruhan). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K6 

Skor 

Keseluruhan 
R. K6 

Ranking 

Keseluruhan 
       

1 A 3 53 2.5 7 4.5 20.25 

2 B 4 51 5.5 5 0.5 0.25 

3 C 5 51 7.5 5 2.5 6.25 

4 D 5 46 7.5 1.5 6 36 

5 E 3 47 2.5 3 0.5 0.25 

6 F 3 51 2.5 5 2.5 6.25 

7 G 4 66 5.5 8 2.5 6.25 

8 H 3 46 2.5 1.5 1 1 

      ∑      76.5 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada variabel keterampilan mengelola kelas dan delapan keterampilan dasar 

mengajar. 

Dalam keterampilan mengelola kelas terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 3 ada 4, sehingga    = 4 

Skor 4 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 5 ada 2, sehingga    = 2 

Total skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

ada yang sama, diantaranya: 

Skor 46 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 51 ada 3, sehingga    = 3 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

= 6.4167 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 2.75 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
        

  42 – 6.4167 

  35.5833 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 – 2.75 

= 39.25 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                  

          
 

        0.0223 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
  0.0233 

yang berarti korelasi dua keterampilan adalah sangat rendah. 
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7. Hubungan antara kemampuan guru melaksanakan keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan dengan kemampuan guru melaksanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K7 

Skor 

Keseluruhan 
R. K7 

Ranking 

Keseluruhan 
       

1 A 5 53 4 7 3 9 

2 B 5 51 4 5 1 1 

3 C 5 51 4 5 1 1 

4 D 2 46 1 1.5 0.5 0.25 

5 E 5 47 4 3 1 1 

6 F 6 51 7.5 5 2.5 6.25 

7 G 6 66 7.5 8 0.5 0.25 

8 H 5 46 4 1.5 2.5 6.25 

      ∑      25 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada variabel keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dan 

delapan keterampilan dasar mengajar. 

Dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdapat beberapa 

skor yang sama yaitu: 

Skor 5 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 6 ada 2, sehingga    = 2 

Total skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

ada yang sama, diantaranya: 

Skor 46 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 51 ada 3, sehingga    = 3 

Maka , 
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∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10.9167 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 2.75 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
         

  42 – 10.9167 

  31.0833 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 – 2.75 

= 39.25 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                

          
 

        0.648 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
        

yang berarti korelasi dua keterampilan adalah kuat. 
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8. Hubungan antara kemampuan guru melaksanakan keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil dengan kemampuan guru melaksanakan delapan 

keterampilan dasar mengajar (secara keseluruhan). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K8 

Skor 

Keseluruhan 
R. K8 

Ranking 

Keseluruhan 
       

1 A 2 53 3.5 7 3.5 12.25 

2 B 3 51 6 5 1 1 

3 C 2 51 3.5 5 1.5 2.25 

4 D 0 46 1 1.5 0.5 0.25 

5 E 2 47 3.5 3 0.5 0.25 

6 F 4 51 7 5 2 4 

7 G 6 66 8 8 0 0 

8 H 2 46 3.5 1.5 2 4 

      ∑      24 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada variabel keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan 

delapan keterampilan dasar mengajar. 

Dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil terdapat beberapa skor 

yang sama yaitu: 

Skor 2 ada 4, sehingga     

Total skor kemampuan guru melaksanakan delapan keterampilan dasar mengajar 

ada yang sama, diantaranya: 

Skor 46 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 51 ada 3, sehingga    = 3 

Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
    

  
  

= 5.25  
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∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 2.75 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
      

  42 –      

  36.75 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 – 2.75 

= 39.25 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                

          
 

        0.6845 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
        

yang berarti korelasi dua variabel adalah sangat kuat. 
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9. Hubungan Antara Keterampilan Menjelaskan (K2) dan Keterampilan Membuka 

Dan Menutup Pelajaran (K1). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K2 K1 Ranking K2 

Ranking 

K1 
       

1 A 10 10 7.5 6.5 1 1 

2 B 9 10 4 6.5 2.5 6.25 

3 C 9 8 4 4 0 0 

4 D 9 7 4 2.5 1.5 2.25 

5 E 9 9 4 5 1 1 

6 F 9 6 4 1 3 9 

7 G 10 14 7.5 8 0.5 0.25 

8 H 8 7 1 2.5 1.5 2.25 

       ∑      22 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan menjelaskan dan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

Dalam keterampilan menjelaskan terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 

Dalam Keterampilan membuka dan menutup pelajaran terdapat beberapa skor 

yang sama yaitu: 

Skor 7 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 

Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
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= 10.9167 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 1.1667 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
         

  42 – 10.9167 

  31.0833 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
         

= 42 – 1.1667 

= 40.8333 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                  

          
 

        0.7005 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
  0.7005 

yang berarti korelasi dua keterampilan adalah kuat. 
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10. Hubungan Antara Keterampilan Bertanya (K3) dan Keterampilan Membuka Dan 

Menutup Pelajaran (K1). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K3 K1 Ranking K3 

Ranking 

K1 
       

1 A 10 10 7 6.5 0.5 0.25 

2 B 6 10 1.5 6.5 5 25 

3 C 8 8 3.5 4 0.5 0.25 

4 D 9 7 5.5 2.5 3 9 

5 E 6 9 1.5 5 3.5 12.25 

6 F 8 6 3.5 1 2.5 6.25 

7 G 11 14 8 8 0 0 

8 H 9 7 5.5 2.5 3 9 

       ∑      62 

 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan bertanya (K3) dan keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

(K1). 

Dalam keterampilan bertanya terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 6 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 8 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 9 ada 2, sehingga    = 2 

Dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran terdapat beberapa skor 

yang sama yaitu: 

Skor 7 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 

Maka , 
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∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

= 1.75 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 1.1667 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
      

  42 – 1.75 

  40.25 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
         

= 42 – 1.1667 

= 40.8333 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                

          
 

        0.2354 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
 

         yang berarti korelasi dua keterampilan adalah rendah. 
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11. Hubungan Antara Keterampilan Bertanya (K3) dan Keterampilan Menjelaskan 

(K2). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K3 K2 Ranking K3 

Ranking 

K2 
       

1 A 10 10 7 7.5 0.5 0.25 

2 B 6 9 1.5 4 2.5 6.25 

3 C 8 9 3.5 4 0.5 0.25 

4 D 9 9 5.5 4 1.5 2.25 

5 E 6 9 1.5 4 2.5 6.25 

6 F 8 9 3.5 4 0.5 0.25 

7 G 11 10 8 7.5 0.5 0.25 

8 H 9 8 5.5 1 4.5 20.25 

       ∑      36 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. 

Dalam keterampilan bertanya terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 6 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 8 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 9 ada 2, sehingga    = 2 

Dalam keterampilan menjelaskan terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

= 1.75 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10.9167 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
      

  42 - 1.75 

  40.25 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
          

= 42 – 10.9167 

= 31.0833 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                

          
 

               

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
        

yang berarti korelasi dua keterampilan adalah sedang. 
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12. Hubungan Antara Keterampilan Mengadakan Variasi (K4) dan Keterampilan 

Menjelaskan (K2). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K4 K2 Ranking K4 

Ranking 

K2 
       

1 A 9 10 2.5 7.5 5 25 

2 B 10 9 4.5 4 0.5 0.25 

3 C 10 9 4.5 4 0.5 0.25 

4 D 11 9 7 4 3 9 

5 E 9 9 2.5 4 1.5 2.25 

6 F 11 9 7 4 3 9 

7 G 11 10 7 7.5 0.5 0.25 

8 H 8 8 1 1 0 0 

 
     ∑      46 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan, dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan menjelaskan. 

Dalam keterampilan mengadakan variasi terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 2, sehingga   = 2 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 11 ada 3, sehingga    = 3 

Dalam keterampilan menjelaskan terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

= 3.3333 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10.9167 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
  3.33333 

  42 – 3.33333 

  38.6667 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
  10.9167 

= 42 – 10.9167 

= 31.0833 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                     

          
 

        0.3425 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
       , 

bahwa korelasi dua keterampilan adalah rendah/lemah. 
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13. Hubungan Antara Keterampilan Memberikan Penguatan (K5) dan Keterampilan 

Membuka Dan Menutup Pelajaran (K1). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K5 K1 Ranking K5 

Ranking 

K1 
       

1 A 4 10 5 6.5 0.5 0.25 

2 B 4 10 5 6.5 0.5 0.25 

3 C 4 8 5 4 1 1 

4 D 3 7 1 2.5 1.5 2.25 

5 E 4 9 5 5 0 0 

6 F 4 6 5 1 4 16 

7 G 4 14 5 8 3 9 

8 H 4 7 5 2.5 2.5 6.25 

       ∑      35 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan, dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan memberikan penguatan (K5) dan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran (K1). 

Dalam keterampilan memberikan penguatan terdapat skor yang sama yaitu: 

Skor 4 ada 7, sehingga t = 7 

Dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran terdapat beberapa skor 

yang sama yaitu: 

Skor 7 ada 2, sehingga    = 2 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
    

  
 

= 
    

  
 

= 28.5 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 1.1667 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
      

  42 - 28.5 

       

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
 ∑    

= 42 – 1.1667 

= 40.8333 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

  
                

          
 

   0.4117 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
        

yang berarti korelasi dua variabel adalah sedang. 
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14. Hubungan Antara Keterampilan Memberikan Penguatan (K5) dan Keterampilan 

Mengajar Kelompok Kecil Dan Perorangan (K7). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K5 K7 Ranking K5 

Ranking 

K7 
       

1 A 4 5 5 4 1 1 

2 B 4 5 5 4 1 1 

3 C 4 5 5 4 1 1 

4 D 3 2 1 1 0 0 

5 E 4 5 5 4 1 1 

6 F 4 6 5 7.5 2.5 6.25 

7 G 4 6 5 7.5 2.5 6.25 

8 H 4 5 5 4 3 9 

       ∑      25.5 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap variabel dalam hal ini mencari skor yang sama pada variabel 

keterampilan memberikan penguatan dan variabel keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. 

Variabel Keterampilan memberikan penguatan terdapat skor yang sama yaitu: 

Skor 4 ada 7, sehingga t = 7 

Variabel Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdapat 

beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 5 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 6 ada 2, sehingga    = 2 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
    

  
 

= 
    

  
 

= 28.5 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10.9167 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
      

  42 - 28.5 

  13.5 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
          

= 42 - 10.9167 

= 31.08475 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
 

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑  
  

       
                  

           
 

        0.4658 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
        

yang berarti korelasi dua variabel adalah sedang. 
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15. Hubungan Antara Keterampilan Memberikan Penguatan (K5) dan Keterampilan 

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil (K8). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K5 K8 Ranking K5 

Ranking 

K8 
       

1 A 4 2 5 3.5 1.5 2.25 

2 B 4 3 5 6 1 1 

3 C 4 2 5 3.5 1.5 2.25 

4 D 3 0 1 1 0 0 

5 E 4 2 5 3.5 1.5 2.25 

6 F 4 4 5 7 2 4 

7 G 4 6 5 8 3 9 

8 H 4 2 5 3.5 1.5 2.25 

       ∑      23 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan memberikan penguatan dan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil. 

Dalam keterampilan memberikan penguatan terdapat skor yang sama yaitu: 

Skor 4 ada 7, sehingga t = 7 

Dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil terdapat beberapa skor 

yang sama yaitu: 

Skor 2 ada 4, sehingga t = 4 

Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
    

  
 

= 
    

  
 

= 28.5 
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∑    ∑
    

  
 

  
    

  
 

= 
    

  
 

= 5.25 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
      

    28.5 

  13.5 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42-5.25 

= 36.75 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

      
             

           
 

       0.6117. 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
       , 

yang berarti korelasi dua variabel adalah tinggi/kuat. 
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16. Hubungan Antara Keterampilan Menjelaskan (K2) dan Keterampilan Mengajar 

Kelompok Kecil dan Perorangan (K7). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K2 K7 Ranking K2 

Ranking 

K7 
       

1 A 10 5 7.5 4 3.5 12.25 

2 B 9 5 4 4 0 0 

3 C 9 5 4 4 0 0 

4 D 9 2 4 1 3 9 

5 E 9 5 4 4 0 0 

6 F 9 6 4 7.5 3.5 12.25 

7 G 10 6 7.5 7.5 0 0 

8 H 8 5 1 4 3 9 

       ∑      42.5 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan menjelaskan dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. 

Dalam keterampilan menjelaskan terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 

Dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdapat beberapa 

skor yang sama yaitu: 

Skor 5 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 6 ada 2, sehingga    = 2 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10. 9167 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10.9167 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
         

    10.9167 

  31.0833 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

=    10.9167 

  31.0833 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                    

          
 

        0.3163. 
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Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
       , 

yang berarti korelasi dua variabel rendah. 

17. Hubungan Antara Keterampilan menjelaskan (K2) dan Keterampilan 

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil (K8). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K2 K8 Ranking K2 

Ranking 

K8 
       

1 A 10 2 7.5 3.5 4 16 

2 B 9 3 4 6 2 4 

3 C 9 2 4 3.5 0.5 0.25 

4 D 9 0 4 1 3 9 

5 E 9 2 4 3.5 0.5 0.25 

6 F 9 4 4 7 3 9 

7 G 10 6 7.5 8 0.5 0.25 

8 H 8 2 1 3.5 2.5 6.25 

       ∑      45 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan, dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan menjelaskan dan keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil. 

Dalam keterampilan menjelaskan terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 10 ada 2, sehingga    = 2 

Dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil terdapat skor yang 

sama yaitu: 

Skor 2 ada 4, sehingga t = 4 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10.9167 

∑    ∑
    

  
 

  
    

  
 

= 
    

  
 

= 5.25 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
         

    10.9167 

  31.0833 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42-5.25 

= 36.75 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

  
                

          
 

   0.3379. 

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
 

      , bahwa korelasi dua keterampilan adalah adalah lemah. 
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18. Hubungan Antara Keterampilan Mengadakan variasi (K4) dan Keterampilan 

Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan (K7). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K4 K7 Ranking K4 

Ranking 

K7 
       

1 A 9 5 3 4 1 1 

2 B 9 5 3 4 1 1 

3 C 10 5 5 4 1 1 

4 D 11 2 7 1 6 36 

5 E 9 5 3 4 1 1 

6 F 11 6 7 7.5 0.5 0.25 

7 G 11 6 7 7.5 0.5 0.25 

8 H 8 5 1 4 3 9 

       ∑      49.5 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. 

Dalam keterampilan mengadakan variasi terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 3, sehingga    = 3 

Skor 11 ada 3, sehingga    = 3 

Dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdapat beberapa 

skor yang sama yaitu: 

Skor 5 ada 5, sehingga    = 5 

Skor 6 ada 2, sehingga    = 2 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 4.3333 

∑    ∑
    

  
 

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 10.9167 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
        

    4.333 

  37.6667 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

=    10.9167 

  31.0833 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

     
  

∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑   
 

       
                    

          
 

        0.1830. 
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Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
       , 

yang berarti korelasi dua variabel sangat rendah. 

 

19. Hubungan Antara Keterampilan mengadakan variasi (K4) dan Keterampilan 

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil (K8). 

Tabel Pembantu: 

No 
Kode 

Guru 
K4 K8 Ranking K4 

Ranking 

K8 
       

1 A 9 2 3 3.5 0.5 0.25 

2 B 9 3 3 6 3 9 

3 C 10 2 5 3.5 1.5 2.25 

4 D 11 0 7 1 6 36 

5 E 9 2 3 3.5 0.5 0.25 

6 F 11 4 7 7 0 0 

7 G 11 6 7 8 1 1 

8 H 8 2 1 3.5 2.5 6.25 

       ∑      55 

 

Penyelesaian: 

Menghitung    dan    

Dalam menghitung    dan    yang perlu dilakukan adalah mencari skor yang 

sama pada tiap-tiap keterampilan, dalam hal ini mencari skor yang sama pada 

keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil. 

Dalam keterampilan mengadakan variasi terdapat beberapa skor yang sama yaitu: 

Skor 9 ada 3, sehingga    = 3 

Skor 11 ada 3, sehingga    = 3 

Dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil terdapat skor yang 

sama yaitu: 

Skor 2 ada 4, sehingga t = 4 
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Maka , 

∑   ∑
    

  
  

  
  

   

  
 

  
   

  
 

= 
    

  
 

    

  
 

= 4.3333 

∑    ∑
    

  
 

  
    

  
 

= 
    

  
 

= 5.25 

Menghitung ∑   dan ∑   

∑    
    

  
 ∑   

   
    

  
        

    4.333 

  37.6667 

∑   = 
    

  
 ∑   

 
    

  
       

= 42 - 5.25 

= 36.75 

Menghitung korelasi Rank Spearman 

    
∑   ∑   ∑   

 √∑   ∑  
 

  
                

          
 

   0.1708. 

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi      
       , 

bahwa korelasi dua keterampilan adalah adalah sangat rendah. 
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Lampiran 14 : Kutipan Wawancara 

WAWANCARA GURU A 

 

Peneliti : Secara umum, bagaimana minat siswa di kelas X.MS 2 dalam belajar 

matematika? 

Guru : Minat siswa dalam belajar khususnya di kelas X.MS 2 bisa dikatakan tinggi, 

karena anak-anaknya selalu mengerjakan tugas, bahkan untuk beberapa siswa 

pernah mengatakan “Bu tumben ini saya kerjakan sendiri soal-soal 

matematika ini, seneng saya bu, bisa saya”. Dilihat dari kehadirannya juga, di 

kelas Ibu mereka ndak pernah alpa, kadang kalau Ibu tidak bisa masuk 

mengajar dan mereka liat teman-temanya dari yang kelas lain keluar atau 

pulang duluan, mereka tetap mengerjakan tugas ndak keluar sebelum bel. 

Peneliti : Nah ketika Bu guru menjelaskan, bagaimana caranya Ibu melihat apakah siswa 

memahami materi yang sedang bu guru jelaskan atau belum? 

Guru : Ooo kalau itu, dalam menjelaskan kan kita biasanya mengajukan pertanyaan-

pertanyaan juga, misalnya saat memberikan contoh, nanti Ibu yang 

menuliskan siswa yang menjawab, jadi kalau mereka diam atau ragu, bisa jadi 

mereka belum paham, kita liat mereka kalau tidak ada respon itu artinya yaa 

mereka belum paham. Kalau kita tanya juga misalnya, mereka nunduk, atau 

kadang mereka bisa saja ketawa kan karena ndak tau mau bilang apa. 

Peneliti : Itu dari gerak-geriknya ya buu? 

Guru : Iyaa,, dari gerak-geriknya, tapi selain itu kita juga bisa lihat dari hasil belajar 

mereka, dari hasil-hasil latihan mereka. 

Peneliti : Selanjutnya bu, tingkah laku siswa yang seperti apa yang paling mengganggu 

di kelas? 

Guru : Apa ya? Kalau siswanya sulit diatur ya, mengganggu temannya, jadi dia ndak 

mau belajar misalnya tapi justru mengganggu temannya, itu hanya satu dua 
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anak, ndak banyak. Yang suka terlambat juga, itu nanti akan mempengaruhi 

fokus teman-temannya, temannya lagi serius belajar, misalnya sedang 

memperhatikan penjelasan Ibu, tiba-tiba yang terlambat datang kkan jadinya 

buyar, jadi perhatiannya ke temannya yang terlambat kan. 

Peneliti : Nah, untuk mengatasihal-hal seperti itu, ada ndak aturan khusus yang Ibu 

tetapkan? 

Guru : Jadii, kita mengikuti aturan sekolah, aturan sekolah sudah ada, itu yang kita 

gunakan di kelas. 
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WAWANCARA GURU B 

Peneliti : Bagaimana minat siswa dalam belajar matematika, secara umumnya 

khususnya di kelas yang bu gruru ajar (yang kemaren di kelas XI MS 2)? 

Guru : Secara umum rata-rata kalau untuk kelas Ipa bisa dibilang minatnya lebih 

bagus gitu lebih tinggi kalau dibandingkan sama yang jurusan IPS atau bahasa 

kan, ee kemudian kalau kesulitannya sama saja sih kesulitannya. Kadang 

mereka kurang berminat kalau di kasi soal, apalagi kalau sudah masuk ke soal 

cerita itu mereka minat baca nya kurang, untuk memahami soal itu apa 

maksudnya, kalau sudah panjang soal ceritanya, kadang males gituu, dilepas 

aja bukunya, ndak mau dikerjakan, ndak semua sih begitu, ada beberapa 

memang keinginan nya untuk mencoba itu kurang. Kadang makanya bu guru 

pesan, kalau mau pintar dalam matematika itu harus banyak banyak latihan, 

semakin banyak latihan nanti kemampuannya itu semakin baik juga karena 

sering ketemu dengan beragam soal. Makanya ituu dah, yang harus kita 

perhatikan, bagaimana meningkatkan minat bacanya 

Peneliti : Apakah bu guru bisa mengetahui siswa sudah memamhami materi yang bu 

guru sampaikan atau belum melalui gerak gerik siswanya itu? 

Guru : Eee selain gerak gerik mungkin dari kalau kita kasi soal nanti kelihatan gitu 

dari prosesnya, dari cara dia jawab, kadang banyak juga ketahuan.. kalau dia 

nyontek gitu lain ditulis temennya dia lain, itu dah dari liat langkah-langkah 

dia mengerjakan, dari situ. 

Peneliti : Kalau lihat dari gerak-geriknya, bisa bu? 

Guru : Kalau liat dari gerak geriknya, biasanya kalau yang sudah paham gitu, kalau 

dia di kasi tugas dia kerjakan sendiri, kemudian, kalau sudah mereka maju ke 

depan, mereka minta pendapat guru, benar ndak jawabannya. 

Peneliti : Hal yang paling mengganggu dikelas  selama bu guru mengajar apa Bu? 

Guru : Kalau yang paling mengganggu itu, sering kita temukan pas jam-jam terakhir 

gitu :sering kita temukan siswa mengantuk, kan kalu matematika itu harus 
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berpikir, berhitung, jadi siswa itu bilang bu capek, jadi ada kadang-kadang 

yang kurang fokus belajar apalgi, kan disinigak boleh bawa Hp, tapi ada aja 

yang bawa Hp, jadi mereka kadang asik sendiri, tapi itu hanya segelintir sih, 

dan itu biasanya di jam jam terakhir. 

Peneliti : Selanjutnya bu guru, punya ndak aturan khusus untuk mengatasi hal-hal 

tersebut? 

Guru : Nahh, biasanya untuk yang seperti itu kalau sudah satu dua kali diingatkan 

pake peringatan  kan, terus kita catat namanya, siapa yang sering ribut bikin 

masalah. Nah kalau sudah yang ke empat, biasanya bu guru suruh keluar aja, 

biasanya mereka buat surat perjanjian, kalau mengulangi lagi mereka 

diberikan sanksi, yaitu sanksi yang lebih dari yang tadi. 
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WAWANCARA GURU C 

Peneliti : Bagaimana minat siswa dalam belajar matematika secara umumnya pak? 

Guru : Ya seperti tadi, kalau jujur  minat belajar siswa sejak pertama kali masuk khusus di 

kelas yang tadi, itu yang bener bener mau belajar paling sekitar 8 atau 7 orang 

Peneliti: : Dari berapa siswa pak? 

Guru : Dari jumlah siswa 36 orang, yaa jadi rata-ratanya 20% lahh jadinya minatnya masih 

sangat kurang, masih pengaruh dari SMP juga. Jadi, di SMP apa namanya, masih 

bawa pengaruh pas SMP, pas SMP masih santai, mau enaknya saja, mau terima jadi 

Peneliti : Bagaimana solusi pak guru untuk mengatasi siswa yang kurang berminat tersebut? 

Guru : Solusinya, kepinginnya sebenernya ada hal yang masih belum bisa terlaksana, ingin 

membuat model LKS atau supaya anak-anak bisa gunakan belajar sendiri. Jadi ada 

macam-macam media bisa LKS atu tutorial yang bisa digunakan di rumah, ada 

materinya ada soal ada ujiannya dan itu harus dikerjakan, disini yang penting juga 

anak-anak perlu dipaksa sedikit. 

Peneliti : Selanjutnya, ketika pak guru menjelaskan apakah pak guru bisa melihat siswa sudah 

mengerti apa yang pak guru sampaikan atau belum dengan melihat ekspresi atau gerak 

gerik siswa? 

Guru : Eee, sebenernya bisa kita lihat, tetapi untuk memastikan kita berikan pertanyaan,kita 

berikan feedback. 

Peneliti : Selanjutnya hal apa yang paling mengganggu selama pak guru mengajar? 

Guru : Selama mengajar di kelas tadi, pertama untuk saat ini karena waktu masuk. Karena 

jam masuknya siang, jadi ini kan jam ngantuk, saya sendiri aja ngantuk ini , ini kan 

akan berpengaruh terhadap minat siswa. Kemudian ada beberapa siswa yang minatnya 

sangat kurnag, jadi dia kadang main main dan mengganggu siswa yang ingin belajar. 

Peneliti : Selanjutnya, bagaimana cara pak guru untuk meminimalisir itu, agar besok tidak 

terulang kembali 

Guru : Kalau untuk mengatasi itu, ya kita bisa dengan menggunakan  atau memberikan tugas-

tugas yang banyak supaya tidak ada kesempatan untuk dia bermain-main. 
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KUTIPAN WAWANCARA GURU D 

Peneliti : Bagaimana menurut pak guru minat siswa dalam belajar matematika, secara umum? 

Guru : Secara umumnya sudah bagus, sebenarnya, jadi yang benar benar serius itu kadang 

mereka sampe penasaran gitu misalnya kalo ada soal-soal yang belum mereka temukan 

itu mereka sampai nyari ke ruang guru padahal waktunya sudah istirahat mereka masih 

ada, mereka kalo bagus kadang rata-rata seperti itu. 

Peneliti : Berminat berarti gitu ya pak guru? 

Guru : Iya, berminat. 

Peneliti : berarti dari itu pak guru tahu bahwa siswanya bermiat? 

Guru : Iya dari situ. 

Peneliti : Apakah tetap minat siswa seperti itu? 

Guru : Terkadang berubah, tergantung materinya. Jadi, kalo materi yang mungkin mereka 

anggap sulit itu mereka akan pusing ya, jadi agak-agak kurang minatnya. Aduh saya 

pusing, ndak bisa udah dah saya nyerah aja.kayaq gitu. 

Peneliti : Lalu bagaimana solusi pak guru terhadap hal itu? 

Guru : Saya biasanya memberikan sedikit apa ya namnya , eee sedikit pencerahan ya gitu. 

Supaya mereka bisa terbuka, ya bagaimana, mereka harus berpikir ke arah mana untuk 

melakukan langkah selanjutnya. 

Peneliti : Diarahkan? 

Guru : Iya diarahkan 

Peneliti : Terus bagaimana caranya pak guru mengetahui apakah siswa sudah paham dengan materi 

yang pak guru sampaikan? 

Guru : Ya kita lihat dari hasil kerjanya,  Juga bagaimana mereka mampu merespon setiap 

pertanyaan yang saya ajukan. 

Peneliti : Hasil kerjanya itu berarti hasil latihan-latihan? 

Guru : Dari buku latihannya kemudian juga dari kemampuan mereka merespon ketika diberi 

pancingan-pancingan pertanyaan 

Peneliti : Jika dilihat dari gerak geriknya? 
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Guru : Kalo dari gerak-geriknya tidak bisa ya, karena terkadang kelihatannya ngerti tapi setelah 

ditanya mereka ndak bisa, jadi dilihat dari hasil kerjanya saja, dan bagaimana respon 

mereka 

Peneliti : Nah selanjutnya, selama proses pembelajaran hal apa yang paling mengganggu? 

Guru : Yang paling mengganggu, mungkin ada beberapa siswa yang minatnya kurang, misalnya 

siswa yang duduknya paling belakang, yang ndak bawa buku, kemudian juga yang 

memang mereka yang kurang fokus untuk belajar, jadi kadang –kadang mereka suka 

ngobrol kan mengganggu temannya yang lain, cuman ada beberapa saja ndak banyak. 

Peneliti : Selanjutnya aturan-aturan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, misalnya kalo 

siswanya terlalu banyak ngobrol dikasi teguran seperti apa? 

Guru : Kita suruh maju atau kita kasi petanyaan, ya kalo mereka ndak bisa mereka kan malu 

sendiri jadi dari situ . 

Peneliti : Kalo tata tertib atau aturan khusus yang pak guru tetapkan bersama siswa ada tidak? 

Guru : Ooo ada, misalnya kalo terlambat masuk kelas lebih dari 15 menit itu gak boleh masuk, 

harus dihukum dulu, yaa  misalnya dihukumnya itu mereea sekedar membersihkan 

sampah di depan kelasnya, mungkin ada sampah yang belum bersih . tapi kalo lebih dari 

itu, mereka harus ke BP untuk mengambil surat izin masuk. 

Peneliti : Itu aturan sekolah atau aturan tambahan yang pak guru tetapkan bersama siswa? 

Guru : Memang juga ada aturan dari sekolah dan tambahan sendiri 

Peneliti : Aturan tambahan itu kapan pak guru buat? 

Guru : Kalo aturan tambahan itu, jadi di setiap awal semester ada aturan atran yang harus 

mereka patuhi, jadi kita buatrencana bagimana selanjutnya aturannya untuk plajaran 

Peneliti : Berarti samaan sama siswa gitu buatnya? 

Guru : Iya, sekalian dijelaskan di awal pelajaran di awal semester di setiap pertemuan pertama 

Peneliti : Nah selanjutnya kegiatan pembelajaran kelompok yang pakguru laksanakan, bagimana 

pak guru membagi kelompoknya? 

Guru: : Jadi kelompoknya mereka yang tentukan, jadi sesuai dengan bagaimana nyamannya 

mereka dalam membentuk kelompok. 
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KUTIPAN WAWANCARA GURU E 

 

Guru  : Bagimana menurut Bu guru minat siswa dalam belajar matematika? 

Peneliti : Menurut Ibu minat siswa itu masih kurang. 

Peneliti : Darimana bu guru mengetahui bahwa minat siswa tersebut masih kurang? 

Guru : Ketika memberikan latihan, banyak siswa yang tidak mengerjakan latihan, nah 

dari situ kan sudah terlihat minatnya kurang. Kalo memang minatnya bagus pasti 

kan latihan itu dikerjakan. 

Peneliti : Apakah setiap belajar rmatematika minat siswa seperti itu, atau berubah-ubah 

sesuai dengan materinya? 

Guru : Berubah-ubah tergantung materinya. Kalo memang dia cepat memahami 

materinya, dia bakalan suka mengerjakan latihannya. Tapi kalo materinya 

memang sulit, pasti dia akan kurang berminat mengerjakan soal yang Ibu kasi. 

Peneliti : Nah kalo begitu, bagaimana cara ibu mengatasi siswa yang kurang berminat 

terhadap pelajaran matematika? 

Guru : Mungkin, diberi motivasi, atau mungkin kalo dia tidak mengerti dengan 

materinya lebih dijelaskan ulang untuk materi tersebut. 

Peneliti : Nah selanjutnya, bagaimana cara ibu mengetahui bahwa siswa sudah memahami 

materi yang ibu sampaikan atau belum? 

Guru : Sebenarnya dengan jumlah siswa yang banyak seperti ini agak sulit untuk 

mengetahui mana yang sudah paham atau tidak. Cuman untuk mencari solusinya, 

mungkin kita berikan tes gitu. Jadi, nanti untuk masing-masing siswa itu kita 

berikan tes yang berbeda-beda. Nah dari sana kan kita bisa tahu mana siswa yang 

sudah paham atau tidak. 

Peneliti : Jika kita melihat dari gerak-geriknya, bisa tidak kita mengetahuinya? 

Guru : Bisa juga, tapi itu tidak maksimal. 

Peneliti : Selanjutnya, ketika ibu mengajar, hal apa yang paling mengganggu? Baik dari 

siswanya atau hal-hal diluar itu? 
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Guru : Dari siswanya, dari situasi kelasnya siswanya yang ribut, terus karena terkadang 

kan dikelas itu tidak semua siswa yang mempunyai minat. Jadi, untuk siswa yang 

tidak minat belajar jadi, mungkin dia eee jadi, istilahnya dia mengganggu teman 

di sebelahnya. Itu yang membuat temennya yang disebelahnya juga tidak mau 

belajar. Jadi itu yang membuat siswa ribut. 

Peneliti : Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? 

Guru : mungkin dengan cara memberi latihan, atau memberi teguran, atau mungkin biar 

mereka mau mengerjakan latihannya kita kasi motivasi gitu. Jadi, siapa yang 

dapat mengerjakan soal duluan kita berikan tambahan point, kayaq gitu. 

Peneliti : Nah disekolah kan biasanya ada tata tertib atau aturan, nah khusus ketika ibu 

mengajar apa ibu memiliki aturan khusus selama mengajar? 

Guru : Mungkin bukan aturan khusus, tetapi aturan tambahan begitu, kalo siswanya telat 

masuk kelas, dia membuat perjanjian untuk di tulis satu halaman atau dua 

halaman supaya jera, sehingga tidak  dijadikan kebiasaan.  

Peneliti : Apakah aturan yang Ibu buat itu merupakan aturan yang merupakan kesepakatan 

bersama? 

Guru : Iya, aturan itu kita buat berdasarkan keputusan bersama. 

Peneliti : Selanjutnya, dalam kegiatan belajar kelompok apakah ibu menentukan sendiri 

kelompoknya atau memberikan kesempatan kepada siswa utuk memilih? 

Guru : Tergantung, Ibu kan disini maunya siswanya itu nyaman, jadi Ibu tanya dulu ke 

siswanya, jika dia mau bagi kelompoknya sendiri silahkan bagi sendiri. Jika dia 

mau ibu yang bagikan, ya berarti ibu yang bagikan. 

Peneliti : Jika ibu bagikan, berdasarkan apa? 

Guru : Itu Ibu mix (campur) artinya yang kemampuannya lebih saya gabung dengan 

yang kemampuannya kurang. Jadi, nanti yang kemampuannya lebih, bisa 

mengajar temannya yang kurang. 
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KUTIPAN WAWANCARA GURU F 

Peneliti : Bagaimana minat siswa dalam belajar matematika? 

Guru : Wihh minat sekali.. 

Peneliti : Darimana pak guru mengetahui bahwa siswa tersebut berminat terhadap pelajaran 

matematika? 

Guru : Iya kan minat itu bisa diukur dari hasil, itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari 

sikap, ya itu aja. 

Peneliti : Berarti setiap belajar matematika, minat siswa tidak pernah berubah, misalnya 

tergantung materi? 

Guru : Nah gak tau, kalo matematika yaaa mungkin, tetapi ndak tau yang lainnya. 

Peneliti : Kemudian, saat pak guru mengajar, darimana pak guru mengetahui bahwa siswa 

sudah memahami apa yang pak guru ajarkan? 

Guru : Aaa itu kan bisa kita lihat dari refleksi, contoh saja kan nanti selesai mengajar kita 

berikan soal, jika bisa ya berarti dia mengerti 

Peneliti : Apa pak guru tidak bisa mengetahui bahwa siswa sudah memahami apa yang pak 

guru sampaikan dengan melihat gerak-gerik siswa siswa pada saat pak guru 

menjelaskan? 

Guru : Tidak bisa, tidak bisa diukur dengan cara seperti itu.  

Peneliti : Selama pak guru mengajar, hal apa yang paling mengganggu di dalam kelas? 

Guru : Kalo selama ini sih ndak ada, yang sering mengganggu itu paling kalo ada informasi 

lewat sound kan. Saat kita sedang diskusi, lalu ada informasi jadi hilang diskusinya. 

Peneliti : Berarti gangguan itu bukan berasal dari siswanya? 

Guru : Iya, bukan 

Peneliti : Nah berarti, jika tidak ada gangguan pak guru tidak pernah menetapkan aturan 

tertentu dalam mengajar di kelas? 

Guru : Ndak, ndak ada. Cukup aturan dari sekolahnya saja, aturan sekolah sudah lengkap. 

Kalo udah bel masuk, gitu kan. Karena saya melihat anak-anak disini sudah 

lumayan gituu yaa 
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WAWANCARA  GURU G 

Peneliti : Menurut bu guru bagaimana minat siswa dalam belajar matematika khususnya di 

kelas yang bu guru ajar? 

Guru : Kalo untuk sementara karena dari kelas X saya juga megang kelas yang sama , jadi 

Alhamdulillah untuk minatnya si cukup bagus kenapa saya bilang cukup bagus, 

karena pada saat jam saya rata-rata mereka kehadirannya juga tinggi bisa sampai 

90 sampai 100%, kemudian dari segi materi mereka juga aktif, jadi bukan monoton 

saya menjelaskan tapi mereka juga terkadang yang memberikan respon terhadap 

apa yang saya sampikan, kemudian juga dari latihannya, mereka juga rata-rata 

mengerjakan dan mengumpulkan. 

Peneliti : Bagaimana solusi Ibu untuk menghadapi siswa yang kurang berminat terhadap 

pelajaran matematika? 

Guru : Untuk hal itu biasanya saya berikan motivasi, setidaknya saya katakan jangan 

sampai kalian hanya capek-capek ke sekolah tetapi tidak mendapatkan apa-apa. 

Peneliti : Apakah dalam setiap belajar dengan materi yang berbeda minat siswa tetap seperti 

itu? 

Guru : Sepertinya tidak selamanya, bisa saja berubah karena bagaimanapun pelajaran pasti 

dipengaruhi oleh siswanya juga, mungkin tidak 100% yang monoton seperti itu, 

mungkin ada 5 atau 10% karena lingkungan, dengan teman, atau permasalahan 

dengan keluarga, itu juga mempengaruhi. Untuk yang disekolah saya rasa tidak 

ada, cuman mungkin yang dari lingkungan saja yang mempengaruhi artinya 

mungkin yang laki misalnya kemaren waktu ada pertandingan piala dunia, yang 

laki pada ngantuk,cuman seperti itu saja, selebihnya kalau hari-hari biasa kalau 

tidak ada hal-hal lain ya baiklah. 

Peneliti : Selanjutnya ketika mengajar, bagaimana cara ibu mengetahui apakah siswa sudah 

memahami materi yang bu guru jelaskan atau belum? 

Guru : Biasanya yang pertama saya kasi apa itu namanya, begitu saya jelaskan biasanya 
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saya menunggu respon balik dari  anak-anak. Mungkin contoh pertamanya, masih 

kita berdiskusi. Kemudian yang kedua anak anak yang menjawab, saya yang 

meuliskan. Atau bisa saja nanti anak-anak yang langsung menjawab ke depan, jadi 

nanti saya berikan soal mereka langsung menjawab ke depan. Misalnya nanti saya 

berikan 5 soal, 2 sebagai contoh  sisanya mereka yang mengerjakan ke depan, 

selebihnya mungkin klebih ke tugas. Jadi setiap selesai pembelajaran saya kasi 

tugas, nah dari tugas itusaya tau  mereka mampu atau tidak, bisa atau tidak 

memahami materi yang saya ajarkan 

Peneliti : Bisa atau tidak bu guru mengetahui bahwa siswa sudah memahami materi yang Ibu 

guru jelaskan dengan melihat gerak gerik siswa? 

Guru : Bisa, jadi sebenernya secara fisik kita bisa melihat anak itu paham. Walaupun tidak 

disampaikan lewat omongan, saya bisa melihat dia kurang paham misalnya ketika 

dia lebih banyak bertanya kepada temannya walaupu tidak bertanya kepada saya , 

atau memilih lebih banyak berdiskusi dengan temannya, itu secara otomatis bisa 

saya katakan anak itu mengalami masalah dengan matrei yang saya ajarkan, tapi 

selama masih bisa dijelaskan menurut saya itu bukan masalah, jadi kalau dengan 

saya mungkin dia tidak paham, tetapi kalau dijelaskan temannya dia paham itu 

sudah jadi solusi buat saya, jadi mereka bisa berdiskusi. Jadi, metode 

pembelajarannya nanti mungkin jadi lebih jadi diskusi, ke tugas yang subjektif, tapi 

lebih ke semuanya, lebih ke umum. 

Peneliti : Bagaimana gerak-gerik siswa yang belum memahami materi yang bu guru 

jelaskan? Misalnya jika di tanya siswa hanya menunduk atau diam, itu bagaimana 

bu guru? 

Guru : Untuk penilaian secara apa ya, secara sifat di kelas ini saja banyak, kalau saya 

bilang malah yang ini itu, dari hasil yang kemaren pun dari  semester 1, dan bukan 

di kelas ini saja di kelas sebelah, di kelas ips juga banyak yang sebenernya malah 

anaknya pendiem, suka menunduk, artinya pemalu tapi malah nilainya nagus, jadi 

kalau hanya melihat dari dia diem atau dia menunduk dikatakan tidak bisa di 



244 
  

 
 

matematika, menurut saya tidak. Jadi karena saya lihat sendiri, jadi ada beberapa 

anak saya, disini ada beberapa yang eee bisa dikatakan anaknya tidak pernah 

ngomong kemudian lebih banyak menunduk , mungkin iya pada saat menjelaskan 

dia menunduk, tapi setelah itu dia tidak akan berdiskusi dengan temannya, dia akan 

bekerja sendiri , dan itu banyak yang saya lihat, dan itu hasilnya memang bagus. 

Saya lebih percaya dengan hasil mereka karena bener benr kemampuan sendiri dan 

tidak mengandalkan orang lain.  

Peneliti : Selama bu guru mengajar hal apa yang menurut Ibu guru paling menggganggu? 

Guru : Kalau yang paling mengganggu yang pertama mungkin dari segi ee kalo dari… 

banyak sih sebenernya yang mengganggu, kalau dari segi fasilitas nya mungkin 

keadaan kelasnya. Karena kemaren kan kalau ini sebenernya bukan ruang kelas, 

ruang laboraturium ini.  Kalau dari kelasnya itu menurut saya hanya sedikit 

member sumbangan tidak nyaman, kemudian kalau dari segi siswanya, namanya 

juga anak anak mungkin batasan untuk becandanya atau kebebasan untuk main 

mainnya masih ada, tapi kalau menurut saya kalau masih dalam batas yang masih 

bisa ditoleransi itu masih dalam batasan yang wajar Selama tidak mengganggu 

proses pembelajaran bermain-main dan tidak melukai teman itu masih wajar, 

cumin tetep itu jadi pengganggu iya. Tetep itu jadi pengganggu, karena 

bagaimanapun  respon anak yang berlebihan, sama seperti tadi ada yang 

menggunakan bahasa sasak walaupun temannya tidak mengerti, karena rata-rata 

anak ini memamng orang sasak semua, tapi ada yang dari luar Lombok tidak 

mengerti apa yang diomongkan, seperti itu mungkin selama yang tidak mengerti 

bahas sasak tidak keberatan ya udah itu gak jadi masalah. Kemudian yang kedua 

main-main, itu mengganggu tapi kalau masih dalam batas wajar it’s oke, gak 

maslahh. 

Peneliti : Nah walaupun hal-hal tersebut menurut bu guru masih dalam batas yang wajar, 

sebenernya ibu ada keinginan tidak untuk mengatasinya? 

Guru : Pingin, pingin, karena awalnya dulu kelas ini saya wali kelasnya, tjadi beberapa 
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dari mereka memang secara pribadi punya masalah dan saya tau masalah mereka 

yang mereka sampaikan ke saya. Untuk kelas ini khususnya,karena eee pada saat 

mereka mempunyai masalah baik dengan temannya,mereka selalu bercerita ke 

saya. Dan itu membuat saya memberikan solusi untuk mengatasi masalah mereka. 

Kayaq tadi misalnya mereka gak bisa sasak, dia mengatakan bu saya susah bahasa 

Indonesia karena di lingkunagn saya di rumah itu tidak ada yang menggunakan 

bahasa Indonesia. Jadi disni, solusi yang saya bisa lakukan adalah nanti ketika 

temannya yang tidak bisa bahasa Indonesia ini seleseai menjelaskan, maka temen 

lainnya yang dari luar misalnya dari pulau jawa itu nanti saya jelaskan ulang, 

belakangan. Kalau yang punya masalah masalah nakal kalau masih dalam batasan 

yang wajar, menurutsaya tidak keterlaluan ya usdah tidak maslah, ya pingin sih 

mereka kalu di ajar itu manut manut, kalau berdiskusi memnag bener bener 

berdiskusi dengan temennya, cumin memang sesuatu yang kita harapkan kadang 

tidak sesuai tidak srek langsung kita dapat begitu aja, pasti ada.jadi kan kita sudah 

tau karakternya, si ini begini jadi kita pasangkan dengan si ini ini, yang ini juga 

karakter begini kita pasangkan dengan si ini . ketika berkelompok saya jugayang 

menentukan, si ini dengan si ini, karena saya tau kondisinya, sehingga yang ini 

cocok bergaul dengan ini, jadi itu salah satu solusinya. 

Peneliti : Kalau sekedar teguran-teguran itu bagaimana bu guru? 

Guru : Kalau sekedar teguran itu tetep, seperti bukan hanya pada sat jam pembelajaran, 

tapi diluar jam pelajaran kita juga menegur kalau memnag ada sesuatu yang 

melencengdari ketentuan ya pasti kita tegur. Mungkin kalau menegur di kelas ee 

kalau saya sih tidak menegur secara langsung anaknya karena saya berpikir jika 

saya menegur di kelas secara emosi si anak di kelas pasti akan merasa tidak 

nyaman dan di pelajaran selanjutnya di jam saya, dia akan meras tidak nyaman. 

Jadi, kalu saya memang punya masalah dengan siswa saya akan selesaikan di luar 

kelas, saya akan panggil anaknya, begini begini, saya akan berikan solusinya. 
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WAWANCARA GURU H 

Peneliti : Bagimana minat siswa dalam belajar matematika secara umumnya Pak? 

Guru : Secara umum? 

Peneliti : Iya pak, secara umumnya? 

Guru : Kalo secara umumnya kelas XI, mungkin bisa dikatakan menengah ke bawah .  

bener bener kurang gitu, tapi kalo kita lihat secara satu persatu ada sekitar 20%  

dari siswa Yg kelas XI itu yang minatnya tinggi , sisanya yang 80% itu menengah 

ke bawah bahkan ada yang sama sekali tidak suka dengan matematika. 

Peneliti : Lalu bagaimana solusi bapak untuk mengatasi siswa yang kurang berminat 

terhadap pelajaran matematika? 

Guru : Jadi, pengalaman saya waktu mengajar di SMP jadi eee kita cari dulu apa yang 

bikin siswa itu seneng belajar, yang bikin siswa itu seneng belajar Kita gak usah 

terlalu serius, santai, dan kita bersifat ngajar itu kayaq ngajar  teman sebaya, posisi 

jangan seperti guru lah gituuu tapi tetap sih berwibawa, jadi kalo kita terlalu serius, 

galak gitu, siswa itu bakalan illfeel sama kita 

Peneliti : Selanjutnya, apa yang bapak lakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah 

memahami materi yang pak guru sampaikan atau belum? 

Guru : Biasanya sy kasi latihan, tapi yang sy coba kemaren itu, karena siswa itu minatnya 

kurang jadi pas di kasi latihan soal dia nunggu jawaban, jadi saya kasi motivasi 

gitu , jadi saya biasanya kasi motivasi gitu, jadi yang saya bilang itu, yang pak guru 

minta itu sebenernya bukan jawaban kalian tapi usaha kalian.. kalo sekarang sy 

kasi soal itu baru mereka mau nyoba meskipun salah. Nah kadang siswa itu kan 

takut kalau nilainya jelek, padahal yang kia lihat itu bukan 100% hasil akhirnya. 

Mungkin sekarang dia dapet 100, tapi dari hasil nyontek, dan dapet 50 tapi hasil 

sendiri. Jadi, pak guru bilang gini, kalian kerjasendiri aja jangan takut, itulah 

kemampuanmu. 

Peneliti : Berarti pak guru melihat siswa paham atau tidaknya materi yang pak guru jelaskan 

itu dari latihan-latihan yang pak guru berikan? 
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Guru : Iya dari soal-soal latihan itu 

Peneliti : Kalau dari gerak-geriknya, bisa tidak pak guru mengetahui bahawa siswa sudah 

memahami materi tersebut atau belum? 

Guru : Jadi kalo mau llihat siswa itu bingung atau ndaknya, yaa liat setelah di kasi soal 

mereka ndak ngerjain , dia nunggu jawaban atau mungkin kalo anaknya aktif, pasti 

dia bakal nanya di depan, tapi kalo dia pemalu nanya di temennya 

Peneliti : Berarti pak guru bisa mengetahuinya dari gerak-gerik siswa itu? 

Guru  : Iyaa, bisa dari ekspresinya, kelihatan. 

Peneliti : Hal yang paling mengganggu selama pak guru di kelas? 

Guru : Yaa seperti ribut, suasana gaduhhh, yaa itu aja sejauh ini 

Peneliti : Apakah ada aturan khusus yang pak guru buat untuk ketertiban kelas selama proses 

pembelajaran? 

Guru : Kalo aturan sih ada, tapi khusus untuk ribut sih ndakk. 

Peneliti : Selanjutnya dalam membuat kelompok yang tadi, itu pak guru buat berdasarkan 

apa? 

Guru : Acak, yaa tapi tetap harus ada cowok dan ceweknya 

Peneliti : Kalau berdasarkan kemampuannya bagaimana pak? 

Guru : Kalau kemampuan siswanya, nahh itu sy juga belum tau kemampuannya yaa. Nahh 

rencananya, setelah satu bulan mengajar yaa, saya mau kasi ulangan harian yaa,dari 

sana saya bakal pilih 5 orang untuk sebagai ketua lah dalam kelompok itu itu saya 

akan tugaskan mereka untuk mengajar kelompoknya, tapi karena musibah jadi saya 

belum sempet memberikan soal ulangan harian.  Jadi, saya ganti dengan soal 

latihan, tetapi karena saya yakinlah tanpa melihat langsung mereka ada yang kerja 

sama jadi saya belum bisa tau kemampuannya. 
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Lampiran 15: Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

 

 
Gambar 1. Pengambilan data Guru A Pert.1  Gambar 2. Pengambilan data Guru B Pert.1 

 

 

 

 
Gambar 3. Pengambilan data Guru B Pert. 2  Gambar 4. Pengambilan data Guru C Pert.1 

 

 

 

 
Gambar 5. Pengambilan data Guru D Pert. 1  Gambar 6. Pengambilan data Guru D Pert.2 
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Gambar 7. Pengambilan data Guru E Pert. 1  Gambar 8. Pengambilan data Guru E Pert.2 

 

 

 

 
Gambar 9. Pengambilan data Guru F Pert. 1  Gambar 10. Pengambilan data Guru G Pert.1 

 

 

 

 
Gambar 11. Pengambilan data Guru G Pert. 2  Gambar 12. Pengambilan data Guru H Pert.1 
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Lampiran 16 : Surat Bukti Penelitian 

1. Surat Bukti Penelitian dari SMA Negeri 1 Narmada  
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2. Surat Bukti Penelitian dari SMA Negeri 2 Narmada 

 


